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Wstęp

Wśród interpretacji przemian współczesnej polityki, obok tych dotyczących kryzysu 
kapitalizmu i związanych z tym napięć lub wyczerpywania się modelu demokracji 
liberalnej, ważne miejsce zajmują wskazania istotnej roli, jaką w zmianie politycznej 
odgrywają przemiany mediów. Rozpoznania te ograniczają się czasem do konstata-
cji o większej podatności dzisiejszej publiczności politycznej na manipulację i o ro-
snącej roli przekazów propagandowych nazywanych dziś „fake newsami”. Często 
jednak przistoczenia mediów i publiczności traktowane są jako punkt wyjścia do 
złożonej refleksji nad zmieniającymi się warunkami organizacji sfery publicznej, 
wzmacnianiem i osłabianiem się aktorów zaangażowanych w komunikację poli-
tyczną, nowymi typami podmiotowości politycznych i więzi między politycznymi 
liderami a ich zwolennikami.

Badanie Koniec prawdy, niech żyją prawdy! Media i polityczność w dzisiejszej 
Polsce zostało zaplanowane i przeprowadzone, aby odtworzyć stosunek Polek i Po-
laków do sfery publicznej, treści politycznych i mediów, przez które treści te są 
kształtowane, przesyłane i komentowane. Zależało nam na przyjęciu perspektywy 
odbiorcy, a nie zwolennika tej czy innej formacji politycznej.

Inspiracją były dla nas badania dotyczące uczestnictwa w kulturze. Przyję-
liśmy założenie, że korzystanie z mediów to jedna ze zróżnicowanych społecznie 
praktyk kulturowych określających stosunek do sfery publicznej. Nawiązując 
do klasycznego rozumienia sfery publicznej jako tej, w której ludzie omawiają 
wspólne punkty odniesienia, ustalając to, co ważne a powiązane z polityczno-
ścią; nie wyznaczaliśmy jednak żadnych normatywnych wizji sfery publicznej 
(Habermas 1983). Przyjęliśmy, że – mówiąc obrazowo – oglądanie „newsów”, 
użytkowanie mediów społecznościowych, różnorodne „bycie razem” określa 
spektrum doświadczeń, na bazie których kształtuje się rozumienie sfery publicz-
nej oraz polityczności. To spektrum proponujemy nazywać „medioobrazami”. 
Mniej interesowały nas poglądy stricte polityczne, a bardziej – sposób, w jaki się 
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one formują. Dlatego odwołanie do praktyk kulturowych jako pola badawczego 
było tu ważnym punktem wyjścia.

Począwszy od lat 70., badania praktyk kulturowych kształtowały się i opierały 
na rozszerzeniu tradycyjnego myślenia o kulturze, czyli rozumienia jej wyłącznie 
jako kultury wysokiej. Ten klasyczny model zakładał wyraźną hierarchię poszcze-
gólnych dziedzin kultury. Badania kultury koncentrowały się zatem na ilościo-
wym ustalaniu poziomu czytelnictwa, frekwencji w filharmoniach czy liczby wizyt 
w muzeach. Taka perspektywa myślenia o uczestnictwie w kulturze (Kuligowski, 
Obracht-Prondzyński 2014; Gdula, Lewicki, Sadura 2014; Lewicki, Filiciak 2017) 
przestaje być jednak aktualna. Kultura to także słuchanie radia, popularne powie-
ści, uczestnictwo w festynach i kibicowanie zespołom piłkarskim. Ważniejsze od 

„Co?” staje się dzisiaj pytanie „Jak?”: „Jak słucha się radia?”, „Na co zwracają uwagę 
uczestnicy festynów?”, „Jakie doświadczenia wiążą się z kibicowaniem?”.

Przeformułowanie poszczególnych pytań wprowadza zmianę podejścia do 
analizowania uczestnictwa w kulturze w ogóle. Dawne rozróżnienie na miłośników 
kultury i dyletantów ustępuje badaniu zróżnicowanych kompetencji i odmiennych 
doświadczeń związanych z różnymi praktykami kulturowymi. Zaczyna się mówić 
o stylach uczestnictwa, które powiązane są z poziomem kapitału kulturowego, ale 
nie są już sobie przeciwstawiane i hierarchizowane. Stanowią odrębne typy uczest-
nictwa o specyficznych regularnościach i innej intensywności; charakteryzują się 
odmienną wrażliwością. 

Postanowiliśmy wykorzystać tak sformułowaną, szerszą perspektywę do 
badania użytkowników mediów w kontekście komunikacji politycznej. Punktem 
wyjścia uczyniliśmy podział klasowy rozumiany właśnie w kategoriach stylu życia, 
to znaczy odrębnych i specyficznych dyspozycji właściwych ludziom ze względu 
na występujące między nimi różnice, wynikające ze zróżnicowanych kapitałów 
kulturowego, ekonomicznego i społecznego, jakimi dysponują. Chcieliśmy się do-
wiedzieć, czy użytkownicy z klasy wyższej, średniej i ludowej różnią się od siebie 
znacząco, jeśli idzie o stosunek do mediów, sposób korzystania z nich, tworzenie 
treści czy rozumienie polityki.

Badania pozwalają dostrzec dynamiczny proces, w którym przekona-
nie o uwikłaniu źródeł informacji, braku naturalnych, ale i rzetelnych infor-
macji zwiększa się wraz z potrzebą większego zaangażowania w politykę. O ile 
w badaniach prowadzonych ponad 5 lat temu wśród respondentów częste były 
manifestacje dystansu, braku zainteresowania lub ironii wobec dyskursu poli-
tycznego i samej polityki, dziś właściwie takich osób nie spotykaliśmy. Dystans 
pojawiał się raczej jako strategia obronna wobec reakcji innych oraz procesów, 
które z przekazem medialnym się wiążą.

Podobnie jak przy kształtowaniu się sfery publicznej (Habermas 2007), 
w dziewiętnastowiecznych społeczeństwach mieszczańskich i podczas narodzin 
masowych mediów (najpierw prasy wysokonakładowej, a później radia), dziś 
także stajemy się świadkami zmiany infrastruktury społecznej, która znosi do-
tychczasowe hierarchie, a przede wszystkim – zmienia logikę selekcji informacji 
zarówno na poziomie użytkowników-obywateli, jak i na poziomie producentów 



KONIEC PRAWDY, NIECH ŻYJĄ PRAWDY! MEDIA I POLITYCZNOŚĆ W DZISIEJSZEJ POLSCE5 —

i dystrybutorów mediów. Redaktorów i wydawców, podejmujących decyzje o tym, 
„co pójdzie na jedynkę”, coraz częściej zastępują analitycy aktywności użytkow-
ników sieci, którzy na bieżąco rekonfigurują hierarchię, ekspozycję i widoczność, 
a także treści rozmaitych informacji, publikowanych dzięki sieciom cyfrowym. 
Zmiany „na górze”, w ośrodkach powołanych do produkcji informacji, biegną 
równolegle z emergentnymi procesami tworzenia, rekompozycji informacji oraz 
ich zestawień i dystrybucji, za sprawą nieformalnych źródeł użytkowników – 
znajomych, osób znanych, ale zupełnie spoza kręgu zawodowych informatorów  
czy dziennikarzy.

Obraz, jaki wyłania się z zebranego materiału badawczego, pozwala 
stwierdzić, że nie są ani to procesy odpowiadające pesymistycznej wizji, do złu-
dzenia przypominającej tezy Buntu mas José Ortegi y Gasseta, o potędze „fake 
newsów”, dominacji hoi polloi, ani też – z drugiej strony – nie wpisują się one 
w entuzjastyczne wizje sieci aktywnych producentów i sygnalistów sieciowych, 
którzy skutecznie weryfikują oficjalne obiegi informacji (kanałów i programów 
informacyjnych, serwisów i portali), namierzają uwikłanie albo czyste kłam-
stwo informacji, dostarczane niezależnie od owych oficjalnych obiegów infor-
macji i komentarzy. Nasze badania i raport wskazują, że doszło do zasadniczej 
transformacji źródeł uwiarygodnienia oraz „utwardzania” wśród respondentów 
wiedzy bazującej na informacjach pozyskiwanych z rozmaitych źródeł on-line 
i off-line. Poprzez utwardzanie rozumiemy proces, w którym pozyskane infor-
macje oraz kształtowane opinie, często w postaci przedsądów – intuicji, wra-
żeń i domniemywań – zyskują większą wiarygodność lub traktowane są jako 
fałszywe. Niezwykle płynny, bo cyrkulujący prąd informacji osadza w świado-
mości użytkowników informacje, którym przypisywane są w tym samym czasie: 
wiarygodność, walencja – ocena w kategoriach „pozytywny / negatywny”, emo-
cjonalne zabarwienie z tym powiązane oraz atrybucja zarówno wiarygodno-
ści, jak i, czasem, sprawczości źródeł. Wyselekcjonowane informacje tworzą po 
osadzeniu utwardzony obraz rzeczywistości. Owo utwardzenie jest oczywiście 
względne. Celowo nie używamy pojęcia obiektywizacji, które sugerowałoby 
świadome dążenie respondentów do obiektywności na wzór takiej, o jaką wal-
czą naukowcy, ponieważ zdecydowanie nie było to rysem charakterystycznym 
dla praktyk związanych z mediami. Nie wyłoniły się też jednoznaczne ośrodki 
autoryzujące informacje i opinie jako zobiektywizowane. O ile więc istnieją 
praktyki oraz oczekiwania weryfikacji informacji otrzymywanych przez użyt-
kowników rozmaitych mediów (nie tylko tzw. nowych), o tyle ośrodki, które 
dają użytkownikom przekonanie o możliwości obiektywizacji źródeł, infor-
macji i opinii, znikają. Stawiając tezę do dalszych badań, jesteśmy skłonni 
stwierdzić, że maleje odsetek osób, które w ową obiektywizację informacji 
wierzą. Dużo powszechniejsze wśród respondentów niniejszego badania było 
przekonanie o uwikłaniu każdej informacji ORAZ opinii. Standardowy podział 
na informacje i opinie właściwie stracił nie tyle swe praktyczne obowiązywanie, 
co swą prawomocność, przyjmującą, że informacje podlegają obiektywizacji, 
a jedynie opinie nigdy nie są neutralne. Co do zasady, właściwie bez względu na 
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klasę, respondenci stwierdzali, że nie istnieją informacje neutralne, zaś każde 
źródło (medium) jest uwikłane w rozmaite zależności, zarówno instytucjonalne 
czy ekonomiczne, jak i ideologiczne.

Na badania złożyło się 80 wywiadów pogłębionych z respondentami repre-
zentującymi podział klasowy1. Przebadaliśmy 30 respondentów z klasy ludowej, 
32 z klasy średniej oraz 19 z klasy wyższej. Badania zostały przeprowadzone w 4 lo-
kalizacjach. Kryterium selekcji były: wielkość miejscowości (przy czym świadomie 
zrezygnowaliśmy z badań ludności zamieszkającej gminy wiejskie2) oraz wyniki 
wyborów. Zależało nam na dotarciu do miejscowości mniejszych, szczególnie tych 
poniżej 50 tys. mieszkańców, gdzie dało się zaobserwować wyraźne preferencje 
wyborów politycznych. Miejscowości były zlokalizowane w województwie ma-
zowieckim oraz śląskim. Wywiady obejmowały takie kwestie jak: praktyki kultu-
rowe, praktyki używania mediów, stosunek do polityki i polityków, a także form 
protestu oraz deklaracje dotyczące głosowania w wyborach (zarówno udziału, jak 
i preferencji). W badaniu użytkowania mediów szczególnie zależało nam na zro-
zumieniu funkcji tzw. nowych mediów, czyli ucyfrowionych sieciowych połączeń 
między użytkownikami.

Praktyki kulturowe

Praktyki kulturowe definiujemy z perspektywy poszerzonego pola kultury, szukając 
działań sensotwórczych, angażujących tworzenie, dystrybucję i odbieranie sym-
boli oraz budowanie, tudzież opisywanie relacji (Gdula, Kotnarowski, Lewicki 2019; 
Drozdowski i in. 2014; Krajewski 2013; Szlendak, Olechnicki 2017). Z tej perspekty-
wy praktyki respondentów badań w ich czasie wolnym układały się w rozpoznane 
już, klasowe wzorce. Widoczna pozostaje dystynkcja klasy wyższej i wyższej śred-
niej oparta na kontakcie z kulturą wysoką, przede wszystkim: wizytach w operze, 
oglądaniu spektakli dramatycznych, słuchaniu muzyki instrumentalnej, chadzaniu 
na wystawy sztuk pięknych. Takich dystynktywnych praktyk obserwować można 
jednak coraz mniej. Rozmyły się wyraźne niegdyś granice między muzyką rozryw-
kową a współczesną muzyką rozmaitych, kiegdyś wyżej cenionych gatunków (jaz-
zu, muzyki instrumentalnej, filharmonicznej, awangardy elektronicznej). Przede 
wszystkim jednak, właściwie już bez względu na pochodzenie klasowe, słabszy 
jest nabożny stosunek odbiorców do kultury wysokiej. Coraz rzadziej mówi się ze 
wstydem bądź z poczuciem winy o braku preferencji lub nieuczestniczeniu w tych 
najbardziej dystynktywnych dziedzinach kultury tzw. wysokiej. 

Nie oznacza to jednak, że język właściwy kulturze wysokiej się upowszechnił. 
Wizyta w galerii sztuki czy pójście do teatru na współczesną sztukę dramatyczną 

1 Dokładne kryteria przyjęte do podziału klasowego opisujemy w aneksie metodologicznym.
2 Wynika to wprost z wniosków z poprzednich badań poświęconych klasie ludowej. Zwyczajowo klasyfikuje się 

rolników jako dominującą grupę zawodowo-społeczną, mieszkającą na wsi, która reprezentuje klasę ludową. 
Wcześniejsze badania wskazały, że to zbytnie uproszczenie (Gdula, Lewicki, Sadura 2014).
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są traktowane z dystansem poza gronem przedstawicieli frakcji klasy średniej, dys-
ponującej wysokim kapitałem kulturowym, który związany jest z edukacją, często 
pochodzeniem (wykształceni rodzice) oraz miejscem zamieszkania (sprzyja temu 
zamieszkiwanie w miastach powyżej 100 tys. mieszkańców). Znacząca staje się jed-
nak różnorodność praktyk kulturowych sama w sobie – w klasie wyższej i średniej 
wyższy kapitał kulturowy objawia się przede wszystkim intensywnością praktyk 
i ich różnorodnością, mniej zaś ich dostrzeganą przez respondentów dystynktyw-
nością. Nie znikają mechanizmy odpowiadające za selekcje i bariery w praktykach 
kulturowych. Gdy zestawimy porządek klasowy z postrzeganiem sztuki i skontra-
stujemy klasowość (pochodzenie klasowe) z postawą wobec sztuki współczesnej 
oraz tzw. wysokiej, wyraźnie widoczna pozostanie logika dyspozycji, których ze-
stawienie tworzy habitus. Dobrze ilustruje to wypowiedź młodej przedstawicielki 
klasy ludowej:

A czy chadzasz do teatru?
Tak. Znaczy kiedyś na pewno. We Wrocławiu jeszcze byłam. Państwowa Wyższa 
Szkoła Teatralna jest. Chodziłam tam se. Studenckie są jakby…
Teatralna jest. Chodziłam tam se. Studenckie są jakby…

Pokazy.
Pokazy. Bardzo kochałam, moja pani, ta która. W ogóle ja jestem zakochana w te-
atrze. Sama chodziłam, grałam w teatrze. Kocham teatr. Tak, teatr to też jest moje. 
Kiedyś w ogóle marzyłam długo, ale nie wiem, żeby sama zapisać się do szkoły 
teatralnej. Ale nie jako zawód. Bo jednak… żeby się wybić z takiego czegoś, to jest. 
Nie ma znajomości albo ktoś cię musi zauważyć. Niestety, jesteśmy w takich cza-
sach, że pieniądze raczej napędzają wszystko, i jednak. Jako hobby, czy prowadzić 
jakieś kółko, to… No, teatr bardzo kocham. I chodziłam na wiele sztuk. No, wiado-
mo, jakieś takie zwykłe, Romeo i Julia, no. Tak. […] Dla mnie zawsze było śmieszne, 
jak ludzie… Jest na przykład obraz, kropka, 55 milionów, nie? [śmiech] Wiadomo, 
że dla mnie to jest takie, nie wiem. Kiedyś, jak malarze coś tworzyli, to zawsze to, 
nie wiem, jakieś abstrakcje, czy cokolwiek. To miało jakiś taki. Coś na tym obrazku 
było, za przeproszeniem. A teraz jest narysowana kropka i zachód słońca – i inter-
pretacja na 140 sposobów. Czyli tak naprawdę ja też bym mogła wziąć płótno, na-
rysować tę kropkę i dać im, i [śmiech], i zgarniam za to miliony też [KL_K_IDI_12_C].

Analizując klasowe zróżnicowanie praktyk kulturowych, staraliśmy się także 
zidentyfikować, na ile same praktyki kulturowe wiążą się i manifestują w użyt-
kowaniu rozmaitych mediów. Przyjęliśmy, że zróżnicowanie praktyk kulturo-
wych en gros nie musi się automatycznie przekładać na zróżnicowanie użytko-
wania mediów; braliśmy pod uwagę to, iż użytkowanie mediów jest złożonym 
procesem kodowania i dekodowania, który może się wymykać bezpośrednie-
mu odwołaniu do praktyk kulturowych i dyspozycji z nimi związanych. Może 
to wynikać, jak zakładaliśmy, z dostępności oraz nowych form mediów, przede 
wszystkim ucyfrowionych sieci.
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Zróżnicowanie klasowych praktyk kulturowych

W klasie ludowej czas wolny jest przede wszystkim definiowany jako odpoczynek 
i relaks po pracy, zdominowany przez rekreację. Szczególnie latem: chodzi o wyjazdy 
na działkę, spędzanie czasu z bliskimi, spacery i spotkania ze znajomymi. W innych 
porach roku i na różnych etapach życia (single, pary): domowe wizyty, rzadziej – 
wspólne wyjścia wieczorne do barów. Dyspozycjami, które stanowią kompas w se-
lekcji praktyk, są familiarność i praktycyzm. O ile spędzanie czasu z rodziną jest 
praktyką wśród Polaków powszechną, o tyle w przypadku klasy ludowej chodzi, po 
pierwsze, o bycie razem, które nie jest poddane dodatkowym oczekiwaniom i rygo-
rom (np. pójścia na koncert czy wystawę, obiadu w restauracji, uczestnictwa w za-
jęciach etc.). Chodzi o bycie razem, któremu nie przeszkadza włączony telewizor, 
brak ustalonej formuły spotkania, a często także – brak uprzedniego wyznaczenia 
terminu wizyty. W spędzaniu czasu razem rzadko kiedy pojawiają się dodatkowe 
oczekiwania i ramy, choćby czasowe.

Praktyki kulturowe klasy średniej są silnie zróżnicowane wewnętrznie, ale 
i widocznie zależne od etapu życia: single / pary bez dzieci to: dużo czasu na indywi-
dualne praktyki (głównie sport, hobby / pasja / dokształcanie się, np. poprzez lekturę 
książek, oglądanie filmów poradnikowych) oraz wspólne wychodzenie (going out), 
a w weekendy – czas spędzany z rodziną i znajomymi. Życie rodzinne jest z kolei 
określane przez trzy porządki (w czasie po pracy): opieki nad dziećmi i spędzania 
z nimi czasu, weekendu oraz czasu dla siebie. Widać zróżnicowanie ze względu na 
płeć: mężczyznom pozostaje więcej czasu, albo też kobiety mocniej podkreślają 
wagę swych obowiązków związanych z opieką i zajmowaniem się rodziną. Czas 
wspólny rodziny często zorganizowany jest wokół wspólnej praktyki (oglądanie te-
lewizji, granie w grę, wychodzenie do restauracji), częste „działkowanie” oraz wizyty 
rodzinne (w tym np. na cmentarzach). Praktyki kulturowe są w tej grupie mocno 
zrytualizowane, co budzi raczej poczucie komfortu. Jedynie wśród młodszych bądź 
też tych z wysokim kapitałem kulturowym prowokuje do ekspresji niezadowolenia 
z braku czasu wolnego. Czasu dla rodziny jest zawsze za mało. Konkuruje z nim 
poszukiwanie czasu dla siebie lub też konieczność intensywnej pracy. Etap życia ro-
dzinnego wiąże się ze wzrostem zainteresowania, a przynajmniej uznania za ważne 
życia politycznego (publicznego?). To czas, kiedy poszukuje się więcej informacji 
o bieżących sprawach, rozszerza się perspektywę poznawczą (niekoniecznie i nie 
wyłącznie na politykę). O ile wcześniejsze etapy są zdominowane inwestycją w siebie 
i w kapitał społeczny, o tyle życie w rodzinie staje się rozszerzaniem perspektywy 
poznawczej kosztem praktyk indywidualnych, przysłowiowego „czasu dla siebie”, 
który nie byłby zapośredniczony przez media (np. spędzanie czasu poza domem, 
kultura wysoka etc.). Rodzice wracają do znanego ze swoich domów rodzinnych 
oglądania telewizji czy innych form relaksu. Szczególnie w przypadku rodziny widać 
praktycyzm / utylitaryzm klasy średniej – zabawę idealnie byłoby łączyć z edukacją 
bądź dbaniem o zdrowie. Zatem spędzanie czasu razem często wiąże się także z po-
szukiwaniem dodatkowych, indywidualnych korzyści (dziecko na zajęciach, rodzic 
czyta; dziecko się uczy, bawiąc; zakupy żony z córką to czas wolny dla męża / ojca etc.).



KONIEC PRAWDY, NIECH ŻYJĄ PRAWDY! MEDIA I POLITYCZNOŚĆ W DZISIEJSZEJ POLSCE9 —

Praktyki kulturowe klasy wyższej nie odbiegają diametralnie od praktyk 
klasy średniej. To, co je wyróżnia, to dużo większa różnorodność, zindywiduali-
zowanie oraz gra ze stylem. Niniejsze badania tylko częściowo obejmowały klasę 
wyższą, biorąc pod uwagę szczególnie jej przewagę kapitału ekonomicznego oraz 
kulturowego nad klasą średnią. Klasę wyższą zbadaliśmy wyłącznie w największej 
lokalizacji, dużym mieście. Zdecydowaliśmy się na większe zróżnicowanie klasy 
średniej, by lepiej uchwycić czynniki, które decydują o różnicowaniu się zarówno 
praktyk kulturowych, jak i użytkowania mediów oraz stosunku do polityki, bio-
rąc pod uwagę różne miejsca zamieszkania, ścieżki zawodowe oraz wykształcenie. 
Wyższa klasa średnia zdaje sobie sprawę z wagi różnorodności praktyk kulturo-
wych, ale ma mniejszą swobodę, przede wszystkim – finansową i czasową, by utrzy-
mywać zadowalającą intensywność praktyk kulturowych. Wyższe wykształcenie, 
miejsce zamieszkania oraz pochodzenie rodziców zwiększają wachlarz praktyk 
kulturowych ku takim, które zwykło się określać wszystkożernością. Wielozmy-
słowe, uważniej dobierane, a przy tym odnoszone zawsze do indywidualnych pre-
ferencji i opinii praktyki wyższej klasy średniej podkreślają refleksyjny stosunek 
do rzeczywistości: poszukiwanie metareguł3, grę dystansem i zaangażowaniem, 
formułowanie oryginalnych interpretacji tego, co się przeżyło. Przedstawiciele tej 
frakcji klasy średniej orientowali się w trendach kulturowych oraz bieżących wy-
darzeniach co najmniej w skali lokalnej, a przeważnie także ogólnopolskiej i mię-
dzynarodowej. Ich praktyki kulturowe angażują najbardziej także technologiczne 
rozwiązania – personalizację oferty on-line serwisów telewizyjnych (np. HBO Go, 
Netflix), korzystanie z aplikacji, które ułatwiają orientację w programach instytu-
cji, agendzie wydarzeń lokalnych oraz rezerwacji biletów. Praktyki kulturowe tych 
respondentów przejawiają się również w dostarczaniu różnorodnej, a więc wykra-
czającej poza kulturę wysoką, oferty wydarzeń własnym dzieciom. Na ogół jednak 
różnice praktyk klasy wyższej w stosunku do klasy średniej są coraz mniej wyraźne. 
To kwestia stopnia oraz wrażliwości na dystynkcję. Mówiąc mniej abstrakcyjnie, 
wszyscy z klasy średniej mogą się spotkać na ambitniejszym filmie, czasem w teatrze, 
a z drugiej strony – koncercie czy festiwalu muzyki rozrywkowej, a zatem wszyscy 
będą deklarowali tego typu uczestnictwo, ale tylko niektórzy będą dostrzegać róż-
nicę między tym, co niszowe, a tym, co modne, a przede wszystkim manifestować 
swój bardziej zróżnicowany stosunek do tego, co doświadczane. W klasie wyższej 
praca miesza się z pasją i czasem wolnym. Praktyki kulturowe podporządkowane 
są zindywidualizowanym podążaniem za własnymi zainteresowaniami i pasjami, 
ale na ogół są one uskuteczniane wśród ludzi z podobnymi dyspozycjami. Miłość 
do sztuki wiąże się ze spotykaniem innych, ważnych także zawodowo, z którymi 
rozmawia się raczej o pasjach i zainteresowaniach, ale także rozpoznaje się swych 

3 Metareguła to reguła pozwalająca na zrozumienie stosunku do reguł właściwych dla zdefiniowanych już pól 
aktywności (np. chodzenia do teatru i bywania w klubie muzycznym, uczestnictwa w masowej imprezie i ni-
szowych praktyk kulturowych) i na odnajdywanie związków między tym, co na ogół oddzielone. W ten sposób 
można się bawić na imprezie z muzyką popularną, zachowując zarazem dystans do masowego gustu (Zalewska 
2019; Holt 1998; Gdula, Sadura 2012).
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partnerów w biznesie. Podążanie za pasją w przypadku klasy wyższej związane jest 
także z gotowością, a wręcz chęcią do przekraczania stereotypowych podziałów. 
Powrót do szycia, pracy w ogródku, słuchania muzyki ludowej ma zupełnie nowe 
symboliczne znaczenie, choć może zbliżać do przedstawicieli innych klas.

Obok różnic klasowych

Powyższa klasyfikacja praktyk kulturowych ma charakter modelowy. Zwraca uwa-
gę na tendencje i wskazuje dyspozycje, utrwalane bądź modyfikowane przez pro-
ces edukacji, środowisko zawodowe, czy wreszcie – miejsce zamieszkania. Oprócz 
wspomnianych modeli i konfiguracji kapitałów można dostrzec inne czynniki, które 
różnicują praktyki kulturowe.

Pierwszym ważnym czynnikiem różnicującym jest etap życia. Praktyki 
kulturowe na ogół wykwitają w okresie życia w parze, bez dziecka, gdy gospodar-
stwo domowe ma relatywnie dużo zasobów oraz unormowaną sytuację zawodo-
wą. Okres opieki nad dziećmi aż do ich wieku nastoletniego to czas konsumpcji 
tego, co pozwala powiązać przyjemność i relaks rodziców z korzyściami dla dzieci, 
a przynajmniej – zagospodarowaniem ich czasu (po przedszkolu, szkole). Ta kom-
binacja jest dużo mniej dostępna klasie ludowej, w której czas z dziećmi jest pod-
porządkowany albo rytmowi życia rodzinnego (codziennych obowiązków), albo 
też przyjemnościom dzieci. Wreszcie w „opuszczonym gnieździe” następuje czas 
ponownego wzrostu praktyk kulturowych i ich różnicowania. W tym okresie za-
obserwować można wyraźny podział ze względu na płeć. Kobiety są na ogół aktyw-
niejsze, zwłaszcza jeśli chodzi o spędzanie czasu w grupie (przyjaciółek), częściej 
poszukują także wydarzeń i inicjatyw, które postrzegane są jako rozwijające, po-
szerzające horyzonty, a przede wszystkim – wiążą się z fizycznym opuszczeniem 
domu. Mężczyźni, o ile nie są przywiązani do regularnych praktyk, na ogół spor-
towych, spędzają czas w domu, zazwyczaj oglądając telewizję.

Warto jednocześnie zwrócić uwagę, że choć praktyki kulturowe młodych 
dorosłych4 nie były przedmiotem zainteresowania w tym projekcie badawczym, to 
im mniejsza miejscowość, tym bardziej prawdopodobne, że młodzi będą nieobec-
ni w przestrzeni publicznej, będą grupą „nieuczestników”, przynajmniej w tym, co 
dzieje się lokalnie. To młodzi najbardziej doświadczają różnic w potencjale samego 
miejsca zamieszkania (jego oferty kulturalnej) czy posiadanych zasobów (np. pie-
niędzy lub samochodu).

Drugim istotnym czynnikiem różnicującym jest płeć. Przed założeniem 
rodziny kobiety, które usamodzielniają się relatywnie szybciej niż mężczyźni, 
poszukują nowych doświadczeń lub poszerzają gamę tych, w których już biorą 
udział. Bez względu na to, czy chodzi o zajęcia sportowe, czy też o uczestnictwo 

4 „Młodzi dorośli” to kategoria coraz bardziej się rozmywająca. Chodzi nam tu raczej o etap w życiu (od usamo-
dzielnienia po życie w związku bez wspólnego zamieszkania) aniżeli o sztywny przedział wiekowy.
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w wydarzeniach kulturalnych, kobiety poświęcają więcej czasu niż mężczyźni na 
łączenie relaksu, bądź po prostu czasu po pracy, z samorozwojem. Są aktywniejsze 
poza domem, a opieka nad dziećmi, zwłaszcza w przypadku klasy średniej i wyższej 
średniej, skłania je do poszukiwania takich form spędzania czasu, które mają dzie-
ciom nie tylko zapewniać odpoczynek po szkole czy przedszkolu, ale także wpływać 
na ich rozwój fizyczny i psychiczny. Spektrum zainteresowań matek wykracza poza 
inicjatywy i praktyki lokalne, uskuteczniane w pobliżu miejsca zamieszkania. By 

„dziecku coś pokazać” lub „spędzić wartościowo czas”, podróżują czasem w inne 
części miasta, a zdarza się, że do innej, większej miejscowości.

Znacznie mniej istotnym czynnikiem różnicującym jest miejsce zamiesz-
kania, choć z pewnością należy mieć na uwadze to, iż warunki lokalne bywają róż-
ne. Inaczej organizuje się czas po pracy w niewielkiej miejscowości, ale położonej 
w malowniczej okolicy, czy też obfitującej w instytucje kultury, a inaczej – w miej-
scowości, która oferuje relatywnie niewiele tego typu atrakcji. Ale, zarówno za spra-
wą mediów, jak i transportu (mobilności), przestrzeń fizyczna się kurczy. Rosną za 
to dystanse w przestrzeni społecznej. Wyjazdy i relaks klasy ludowej bądź niższej 
średniej to wypady na działkę lub do rodziny, zabieranie dzieci na wydarzenia, któ-
re interesują rodziców (np. mecze piłkarskie, festyny, występy lokalnych artystów), 
albo spędzanie czasu w najbliższej okolicy (spacery, krótkie wycieczki za miasto). 
Wyjazdy klasy średniej i średniej wyższej organizowane są wokół wspólnego hobby 
(często sportowego) lub niecodziennych atrakcji. Badania wskazują, że respondenci 
są świadomi lokalnej oferty poszerzonego pola kultury; nie narzekają na nią, lecz 
raczej rezygnują – ze względu na pracę, zmęczenie, obowiązki, szczególnie w okre-
sie, gdy pojawiają się dzieci. Lokalność praktyk kulturowych jest widoczna i osadza 
je w miejscowym kontekście. Im bogatsze warstwy lokalnych praktyk kulturowych, 
tym większy dystans badanych wobec najbardziej prawomocnej kultury centrum. 
Dystans fizyczny do teatru staje się mniej ważny niż inne punkty odniesienia, jak 
np.: obecność innych zainteresowanych teatrem lub ich brak. Podobnie jest z innymi 
praktykami, które rzadko zdarzają się w mniejszych miejscowościach. W przypadku 
mężczyzn lokalność będzie także skłaniać do kibicowania miejscowym zespołom spor-
towym, do chodzenia na wydarzenia sportowe w pobliżu miejsca zamieszkania etc.

Polityka

Postrzeganie polityki jako brudnej gry, w której udział biorą karierowicze, kontrastu-
je z, właściwie nieobecnym, ignorowaniem polityki jako sfery, w której decydują się 
sprawy dla ludzi istotne. Podczas wywiadów sporadycznie (7 wywiadów w próbie) 
pojawiała się jasno wyartykułowana deklaracja braku zainteresowania polityką, po-
parta relacją z codziennych praktyk. Choć takich, którzy deklarowali umiarkowane 
zainteresowanie polityką, było więcej (12 osób), to pozostali – pomimo deklaracji 
braku zainteresowania – po pierwsze odbierali w różnej formie treści polityczne, 
rejestrując je tak, by móc o nich opowiedzieć badaczowi, po drugie – w efekcie 
odwoływali się do określonego porządku preferencji politycznych. Odrzucenie 
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polityków oraz wizerunku polityki nie było równoznaczne z wyobrażeniami zwią-
zanymi z politycznością – sferą, w której podejmowane są decyzje istotne dla jed-
nostek, powiązaną poprzez wybory z indywidualnym wyobrażeniem sprawstwa 
lub zobowiązania (jako obywatela, do głosowania).

W klasie średniej zaangażowanie w obserwację życia politycznego, ale 
i aktywności politycznej, jest zależne od (samo-)oceny sprawstwa („Na co mam 
wpływ?”) oraz poczucia zależności („Czy ktoś / coś mną rządzi?”). Im większe po-
czucie sprawstwa, tym większe zaangażowanie zarówno na poziomie komunikacji, 
jak i uczestnictwa. Polityka rzadziej jest widziana jako gra interesów, w której silni 
gracze rozdają zasoby, a częściej jako międzygatunkowa grą na śmierć i życie – cho-
dzi o tożsamość, panowanie i ustanawianie reguł. Dlatego też tworzy się spektrum 
postaw: od ironicznej (obśmiewanie polityków, jako tych, którzy w tej grze bywają 
śmieszni, groteskowi w swojej chęci dominacji) do zaangażowanej („To jest czas pró-
by, trzeba się angażować”). Badania sugerują, że dystansowanie się od wiadomości 
politycznych jest powszechniejsze aniżeli dystansowanie się od polityki jako działań, 
które mają wpływ na życie jednostki / respondenta. Współcześnie polityka zaczyna 
się od podziałów wśród najbliższych. Wśród respondentów dominuje przekonanie, 
że „Polacy nie umieją rozmawiać o polityce”. Większość przedstawicieli klasy śred-
niej miała słabe rozeznanie wśród partii i ich programów, a skupiała się raczej na 
osobowości polityków, gdy chodziło o wybory lokalne, zaś na skojarzeniach doty-
czących partii w wyborach europejskich czy parlamentarnych. Poza kwestią, którą 
analizujemy pod koniec raportu (wokół 500+), właściwie niewielka jest identyfikacja 
partii poprzez interesy elektoratów, bardziej znacząca – przez tożsamości zbiorowe.

W klasie wyższej, która – poza ścisłą elitą, członkami establishmentu – ra-
czej dystansuje się do świata polityki, nastąpiła zasadnicza zmiana. Nasze badania 
potwierdziły obserwacje z innych (np. Gdula, Kotnarowski, Lewicki 2019), po-
kazujących, że klasa wyższa jest przynajmniej tak aktywna jak średnia, ale raczej 
aktywniejsza, szczególnie lokalnie. Wzmożenie emocjonalne związane z rządami 
Zjednoczonej Prawicy sprawiło, że klasa wyższa zaczęła uczestniczyć w demonstra-
cjach, protestach, słowem – z roli bardziej lub mniej uważnego obserwatora weszła 
w rolę aktywnego organizatora protestów, aktów protestu oraz samoorganizacji 
obywatelskiej. Zachowania te dalekie są jednak od jakichkolwiek afiliacji, tak po-
litycznych (partyjnych), jak i obywatelskich (trwałego uczestnictwa w działalności 
organizacji pozarządowych, np. o charakterze politycznym).

W klasie ludowej hasło „polityka” powoduje widoczne napięcie emocjonal-
ne. Polityka dzieli wspólnotę / społeczność. Dość powszechny jest pogląd, że „Po-
lacy nie umieją rozmawiać o polityce”. Choć większość respondentów deklaruje 
uczestnictwo w wyborach, mało kto z nich jest w stanie przypomnieć sobie partie, 
na które głosował cztery lata wcześniej (o ile głosował). Co do wyborów samorzą-
dowych i europejskich, nawet deklarowany udział nie niesie ze sobą pewności co do 
afiliacji oraz osobistej identyfikacji kandydatów, na których badani mieli głosować. 
Można więc powiedzieć, że istnieje hegemonia deklaracji uczestnictwa w wyborach: 
ludzie czują, że chodzenie na wybory jest racjonalne, normatywnie uzasadnione, 
i odbierają je jako powinność. Jednak faktyczna świadomość życia politycznego 
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(partii, kandydatów, wyników), a przede wszystkim bieżących wydarzeń, jest nie-
wielka. Wyjątkiem są tzw. wydarzenia – zdarzenia, które zajmują, poprzez zasko-
czenie, skalę lub wagę osób w nich uczestniczących, pozycję dominującą w agendzie 
dnia5. Deklaracje zainteresowania polityką rosną z wiekiem, powiązane są także ze 
stanem matrymonialnym. Wśród młodych stosunek do polityki zdominowany jest 
przez ironiczny dystans (Hallowski stosunek negocjacyjny / opozycyjny): z polityki 
i polityków się śmieje, ale główne z tych na świeczniku, a nie wyłącznie z tych, na 
których się nie głosuje.

Polityka postrzegana jest raczej przez konkretne postaci, premiera, „rządzą-
cych”, bądź też bohaterów wydarzeń, których się traktuje tak, jak protagonistów 
lub antagonistów w narracji. Część polityków budzi sympatię i zaufanie, część jest 
postrzegana jako przeciwnicy. Informacje, które nie są wprost związane z polity-
ką, też mają swoich bohaterów. Dlatego oglądanie telewizji wiąże się częstokroć 
z oglądaniem programów interwencyjnych lub reportażowych demaskujących roz-
maite zjawiska społeczne poprzez historie konkretnych ludzi. Świat „utwardza się” 
poprzez emocjonalne utożsamienie się z bohaterami, którzy z kolei na ogół repre-
zentują określone racje. Chodzi więc przede wszystkim o to, by stanąć w obronie 
i po stronie tych krzywdzonych lub wykorzystywanych6.

Jeśli tylko istnieją wyraźne preferencje polityczne, pojawia się także wa-
lencja z jedną ze stron sporu i atrybucja rozbicia wspólnoty w tej części, która jest 
postrzegana jako przeciwna. To także wyznacza, z kim się rozmawia, a z kim się 
nie rozmawia o polityce:

Z którymi wiem, że nie są w opcji przeciwnej. Bo tak – to jest jałowa dyskusja, oni 
to najlepiej wiedzą, „dobra zmiana” zrobiła najlepiej. Część zrobiła dobrze, część 
zrobiła niedobrze. Najlepiej skłóciła ludzi, niesamowicie, i rodziny. To jest bardzo 
przykre [KL_K_IDI_4_W].

W polityce nie chodzi wyłącznie o grę ponad głowami obywateli (przedstawi-
cieli klasy ludowej), wbrew częstym deklaracjom o jej „brudzie” i amoralności. Po-
lityka to także interesy i wartości. Respondenci rozpatrują ją także, odwołując się 
do: wartości życia tych, którzy zginęli w katastrofie, cierpienia dzieci molestowa-
nych przez księży, braku leków czy opieki lekarskiej, drożyzny etc. W ich wypo-
wiedziach pojawia się kwestia wyobrażeń o wspólnocie, o tym, co integruje, a co 
rozbija naród. Dlatego wobec polityki coraz rzadziej zajmuje się postawę po prostu 
ironiczną. Można ironizować, ale rzadko jest się ironistą. Właściwie powszechne 
były świadectwa podziałów wśród bliskich, a przede wszystkim w rodzinie, któ-
re uniemożliwiają podtrzymywanie relacji czy swobodną rozmowę. Polityka nie 
jest więc sferą gier, w której obstawia się „swoich” i czeka na ewentualne benefity, 
nie jest układem klientelistyczny, a przynajmniej „klienci” nie chcą być jako tacy 

5 Pisał o tym szeroko Maciej Gdula w Nowym autorytaryzmie, Warszawa 2018, s. 25 – 41.
6 Por. logika tabloidyzacji (Wasilewski, Skibiński 2014).
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postrzegani. Jest raczej sferą, w której objawiają się identyfikacje grupowe, coraz 
częściej spolaryzowane. Klasa ludowa najgłębiej przeżywa podziały i najmocniej 
ich w swojej codzienności doświadcza. W takim układzie trudno myśleć wyłącznie 
poprzez interes ekonomiczny. Utwardzenie świata dla tej klasy implikuje wybory 
tożsamości grupowych, wybory afiliacyjne, a tym samym – jawny i ukryty konflikt 
z innymi (grupami).

Media

Jeśli chodzi o praktyki związane z mediami, klasa ludowa przede wszystkim ogląda 
telewizję. Są rozmaite formy oglądania: od traktowania transmitowanego obrazu 
jako tła codziennych czynności, co szczególnie powszechne jest wśród kobiet, po-
przez cykliczne, indywidualne i wspólne, oglądanie programów, takich jak: infor-
macyjne, rozrywkowe i seriale, kończąc na oglądaniu „na koniec dnia”, polegającym 
często na przeskakiwaniu między rozmaitymi kanałami telewizyjnymi, do czego 
skłaniają liczne bloki reklamowe. Drugą, niemal równie ważną jak oglądanie te-
lewizji praktyką staje się przeglądanie internetu. Wynika to zarówno z obniżenia 
cen abonamentów, a więc większej dostępności do sieci, jak i coraz lepszej infra-
struktury (urządzenia mobilne), ale także z faktu, iż zmienne godziny pracy oraz 
obowiązki domowe, głównie wychowawcze, sprawiają, że cykliczne telewizyjne 
programy tracą na popularności kosztem internetu dostępnego o dowolnej porze. 
Sposób korzystania z internetu nie odbiega jednak diametralnie od dotychczasowej 
praktyki oglądania telewizji. To przede wszystkim odbiór relatywnie bierny (spraw-
dzanie najważniejszych informacji), przeglądanie dostępnych i wyeksponowanych 
informacji na portalach oraz w serwisach z rozmaicie profilowanymi informacjami, 
oraz lajkowanie i udostępnianie czegoś w mediach społecznościowych. Jeśli pojawia 
się aktywne poszukiwanie treści, to jest ono na ogół związane z praktycyzmem – 
wyszukiwaniem czegoś przydatnego w codziennym życiu, np. utrzymaniu domu.

Dla klasy średniej media to skomplikowana mozaika, choć bynajmniej nie 
jest ona tak zmieniona przez używanie nowych mediów, jakby mogło się wydawać. 
Podobnie jak w przypadku klasy ludowej, dla przedstawicieli klasy średniej zmiany 
w systemach pracy oraz stylach życia są przynajmniej równie ważne jak dostęp-
ność rozmaitych mediów, wachlarz propozycji związanych z ich treściami, a przede 
wszystkim – ich interaktywnością. Wybory mediów są świadomie personalizowa-
ne. Jest to możliwe także dlatego, że „bitwa o pilota” przestaje być bezwzględną 
walką. Zawsze można obejrzeć coś na drugim telewizorze lub innym urządzeniu. 
Media są spersonalizowane na poziomie dostępności urządzeń i technik (mobilne 
urządzenia, aplikacje). Zamiast konieczności określania i identyfikacji środowiska 
programowego (np. mało kto pamięta dziś o rozwiązaniach, takich jak Soulseek, 
BitTorrent, czy Megaupload) pojawia się możliwość korzystania ze znacznie szer-
szego spektrum mediów, a także personalizacji w ich wyborze. Jak uprzednio, media 
pozostają jednak wkomponowane w tryb życia: radio (a dużo rzadziej – audiobooki) 
towarzyszy w podróży, szczególnie rano, wieczorny relaks odbywa się przy serialu, 
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poprzedzonym czasem oglądaniem serwisu(-ów) informacyjnego (-ych), niemal 
wyłącznie w telewizji, wzlgędnie – lekturą „newsów” na portalu informacyjnym. 
Obowiązuje mniejsza niż w klasie ludowej rutynizacja wokół jednego źródła (jednej 
stacji telewizyjnej czy radiowej, jednej strony www) wpisanego w rytm życia. Na-
stępuje raczej ciągłe dopasowywanie treści i formatów do bieżących potrzeb i za-
interesowań. Tak rozumiana personalizacja mediów wzmaga się wraz ze wzrostem 
kapitałów kulturowego oraz społecznego. Wyższy poziom personalizacji mediów 
skorelowany jest z zaangażowaniem w wykorzystywanie ich do działania (od ko-
mentarzy w mediach społecznościowych, tudzież refleksywizacji zachowań spo-
łecznych, do udziału w demonstracjach, zwoływanych czy organizowanych poprzez 
media społecznościowe). Media informacyjne funkcjonują wśród respondentów 
niemających jeszcze rodziny jako sposób potwierdzania tego, jaki świat jest (że jest, 
działają instytucje), oraz sprawdzania, czy nie pojawiło się jakieś ważne wydarze-
nie zmieniające agendę nie tylko mediów, ale także polityki. Zainteresowanie takie 
pojawia się jednak zazwyczaj dopiero wówczas, gdy kwestie te są tematyzowane 
w mediach społecznościowych. Tylko wtedy zwiększa się zaciekawienie mediami 
informacyjnymi; na tych etapach życia budowane są kompetencje i orientacje in-
dywidualne (wokół edukacji, zawodu, pasji). Dopiero wraz z założeniem rodziny 
oraz przyjęciem nowego trybu spędzania czasu wolnego powstają zrutynizowane 
praktyki remediujące7 przekaz: jeśli nie starczy czasu na oglądanie wiadomości 
w telewizji, przegląda się portale informacyjne, względnie – korzysta się z innych 
treści i formatów stanowiących ekwiwalent lub alternatywę dla programów infor-
macyjnych, rozrywkowych czy seriali w telewizji.

Rozpływanie się mainstreamu

Opinie respondentów tego badania świadczą o tym, że pojęcie mediów głów-
nego nurtu zmienia swój charakter, a być może w ogóle staje się nieadekwatne. 
Przez media głównego nurtu (tzw. mainstream) można rozumieć, po pierwsze, 
główne, najbardziej poczytne i najczęściej cytowane tytuły prasowe, słuchane 
stacje radiowe oraz telewizyjne programy informacyjne o największej oglądal-
ności. Po drugie, co odwołuje się do głębszego rozumienia tego pojęcia, main-
streamem jest agenda, porządek dnia, jaki pojawia się we wspomnianych me-
diach, a następnie jest powielany przez inne, na ogół lokalne media. Chodzi tu 
zarówno o zestaw informacji traktowanych jako ważne, wiarygodne i podane 
w profesjonalnej, zobiektywizowanej formie, jak i opinie, które artykułowane są 
przez uznanych dziennikarzy, redaktorów, ale także cenionych ekspertów, czy 
wreszcie – najbardziej znanych polityków. W świecie starych mediów odnoszenie 

7 Remediacja to proces łączenia różnych technik medialnych (np. przekazu wizualnego z muzycznym, muzyczne-
go z radiowym, tekstowego z internetowym), w którym samo użycie tej samej treści w innym medium zmienia 
jej funkcję, znaczenie i kontekst. W remediacjach nie chodzi więc o proste zastąpienie jednej techniki drugą 
(np. taśmy magnetycznej plikiem cyfrowym), ale o rekonfigurację użyć i znaczeń, które remediacja implikuje.
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się do podzielanej wiedzy było stosunkowo łatwe. Dziennikarze oglądali głów-
ne wydania programów informacyjnych, redaktorzy tychże czytali rano prasę 
i tak obok „prawdziwych newsów” (informacji, które miały charakter wcześniej 
nieznanej informacji, poruszały zupełnie nowy temat lub rzucały nowe światło 
na znaną już kwestię) pojawiały się „zwykłe newsy” – w których, choć w nieco 
sensacyjnym tonie, mówiło się o reprodukcji porządku społecznego (że zebrał 
się parlament, urzędy działają, pogoda znów nieprzewidywalna etc.). Świat tak 
skonstruowany miał swoje ramy. Te były możliwe zarówno dzięki barierom wej-
ścia i uczestnictwa w cyrkulacji informacji, jak i za sprawą podzielanych, wspól-
nych przekonań co do tego, co jest wiarygodne. To świat, który Noam Chomsky 
określił jako świat ideologiczny, ten, w którym obiektywność mediów spotyka się 
z obiektywnością hierarchii władzy w kapitalistycznych gospodarkach (Chom-
sky 1997). Mainstream bywał więc krytykowany za swą pozorną uniwersalność 
oraz demaskowany z uwagi na uwikłanie rozmaitych liderów opinii w gry in-
teresów. Demaskacje na ogół odbywały się w gronie innych profesjonalistów, 
odnoszących się do podobnych formuł, choć czasem sprzecznych źródeł i opi-
nii. Panowało jednak przekonanie, że wiarygodne informacje da się pozyskać, 
zaś różnice wynikają z niewiedzy, gorszego poinformowania lub są kwestią 
odmiennej interpretacji. Choć krytyka w takim układzie polega na demaskacji 
ewentualnego uwikłania istniejących interesów w to, co jest traktowane jako 
naturalne, to jej funkcją jest odkrywanie nieznanych wcześniej informacji oraz 
zmierzanie do uprawomocnienia takiej wiedzy, która jest pewniejsza i zobiek-
tywizowana. Dziś świat ten zdaje się znikać.

Respondenci, bez względu na swoje klasowe pochodzenie, wątpili po 
pierwsze, by media mogły prezentować informacje, które byłyby wiarygodne, 
a przede wszystkim nieuwikłane w polityczne i niepolityczne interesy:

Nie widzę w tej chwili jednego tytułu, który spełniałby kryterium obiektywno-
ści, który w sposób jasny, bez takiej ideologicznej naleciałości, nie próbowałby 
tłumaczyć świata na swoją modłę. I sam, kupując regularnie „Gazetę Wyborczą”, 
wiem, że uczestniczę w pewnym rodzaju manipulacji. Natomiast nie ukrywam, 
że ta manipulacja jest mi jednak bliższa niż manipulacja, którą uprawiają inne, 
znajdujące się na przeciwległym biegunie, funkcjonujące w Polsce media w tej 
chwili [KS_M_IDI_21_C].

Respondenci, którzy deklarowali uwikłanie, wskazywali zarazem na osobiste wybo-
ry polityczne i światopoglądowe, to jedna z głównych postaw wobec rozpoznania 
owej stronniczości mediów. W takim układzie to, co zdaje się zobiektywizowane, 
ma jedynie charakter wiedzy potwierdzającej pewną pozycję poznawczą – okre-
ślone wartości oraz przekonania o tym, co właściwe i niepodważalne. Odkrycie 
uwikłania czy niepełnego obrazu rzeczywistości ma charakter legitymizacji obo-
wiązującej tylko w ograniczonym kręgu interesariuszy: dziennikarzy, ekspertów, 
autorytetów, a wreszcie – samych zainteresowanych, czyli wszystkich tych, którzy 
są powołani do budowania obrazu świata. 
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Neutralność rozumiana jest jako rodzaj postawy, która przestała być przydat-
na i uzasadniona. Zamiast środka i punktu niezależności w świecie współczesnym 
istnieją jedynie przeciwstawne obszary jurysdykcji, kontroli i egzekucji.

To znaczy, coś takiego jak neutralność obecnie uważam, że nie istnieje. Bo wszyst-
ko jest tak spolaryzowane, że każdy musi się po jakiejś stronie opowiedzieć. Nie 
da się być neutralnym, ponieważ, no, neutralność w tym momencie oznacza, ja 
tak uważam, obojętność na niektóre zjawiska, które nie powinny mieć miejsca 
[KL_K_IDI_11_C].

W klasie średniej pojawia się przekonanie, że nieistnienie neutralnych źródeł in-
formacji oraz zobiektywizowanych opinii może być jednak stopniowalne:

Wie pan co, bardzo trudne pytanie [o istnienie obiektywnych mediów], bo jak się 
powie, że jest taka stacja… no, oczywiście, no, można by pomyśleć, że stacja TVN 
na przykład, ale myślę, że też w jakimś stopniu pokazują jakby jedną stronę. My-
ślę, że ciężko będzie, żeby było tak zupełnie obiektywnie. Natomiast można by 
się pokusić o coś innego, że ile tendencyjności w jednej stacji jest procentowo, 
jak ja to odczuwam. Na przykład w telewizji polskiej 100%, a w TVN-ie, powiedz-
my, 15 – 20%. Więc tutaj można by w ten sposób taką gradację zrobić. Bo nie sądzę, 
żeby było zupełnie, że ktoś by był zupełnie wolny i mówił to, co chce. To nie Hyde 
Park [KS_M_IDI_12_C].

Jednocześnie takie rozpoznanie implikuje, że praca „utwardzania rzeczywistości” – 
tworzenia własnego obrazu tego, co traktowane jest jako pewniejsze i zasadniejsze, 
staje się pracą do wykonania po stronie użytkowników mediów:

A co pan sądzi o tych zmianach w mediach publicznych?
 …chyba nic. Chyba zakładam, że to naturalna kolej rzeczy, no bo wychodzę z zało-
żenia, że funkcją mediów nie jest informowanie, tylko jest urabianie. Jest… przed-
stawianie rzeczywistości w pewien określony sposób. No, czy też manipulowanie, 
a podawanie informacji jest tutaj tylko przy okazji, czy też pretekstem właśnie do 
urabiania. Zakładam, że to naturalna kolej rzeczy… No i myślę, że tak już będzie, 
no. Żeby aspirować do orientowania się w świecie, niestety, trzeba to rozumieć, 
tak mi się wydaje, no i opierać się nie tylko na jednym medium, tylko właśnie mieć 
szerszy, szersze spojrzenie i korzystać z różnych programów informacyjnych… czy 
mediów, po prostu. Muszę przyznać, że razi mnie to w ludziach… kiedy, no, są 
inteligentni ludzie… na przykład tutaj… z tego środowiska intelektualnego MIA-
STA… mówię właśnie, których wizja świata opiera się tylko na tym, co zobaczą 
w jednym programie informacyjnym. No, to jest złe. To jest złe i to jest rozczaro-
wujące. Zwłaszcza kiedy mówimy właśnie o inteligentnym człowieku, wykształ-
conym. Tak nie powinno być… trzeba trochę więcej czasu poświęcić, ale jednak 
powinno się to robić, żeby… żeby tę otaczającą nas rzeczywistość lepiej zrozu- 
mieć [KS_M_IDI_11_C].
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Choć powyższa wypowiedź jest reakcją na pytanie dotyczące mediów publicznych – 
istnienia (bądź nie) zmiany w ich funkcjonowaniu, w istocie argumentacja dotyczy 
całego imaginarium przez te media wytwarzanego.

W wyższej klasie średniej pojawia się postawa, która odwołuje się do moż-
liwości zachowania dystansu i nieuwikłania osobistego, a opisane procesy dotyczą 
przede wszystkim świata polityki. Co prawda, trudno byłoby określić, jakie kwe-
stie są kwestiami politycznymi, tout court, niemniej wiadomo, że w związku z tym 
należy przyjąć określoną postawę wobec informacji:

Ja po prostu siedzę, oglądam, też dużo oglądam kina, i ja po prostu jakoś analizu-
ję bardziej przede wszystkim. Zawsze się pytam nie tylko o treść, ale też o inten-
cje, znaczy – dla mnie jest przede wszystkim ważne nie to, co kto mówi, tylko to, 
dlaczego to mówi, i to jest przede wszystkim też wskazówka dla mnie. Bo jakby, 
wiesz, wystąpienia publiczne mają na celu wywarcie wrażenia, zawsze, zawsze, 
i też mam świadomość tego, że ci politycy w większym lub mniejszym stopniu 
też mają jakieś przygotowanie oczywiście do tego, natomiast to zawsze ma wy-
wrzeć jakieś wrażenie albo zatrzeć nietajne wrażenie, albo zrobić dobre wrażenie, 
wszystko jedno, ale zawsze jakieś wrażenie, i to jakby cały ten „biznes” dokład-
nie opiera się na tym. Znaczy na manipulacji masą tak naprawdę. Jest mnóstwo 
strategii na to. Ludzie nie mają pojęcia, jak łatwo jest nimi manipulować. Jesz-
cze, jakby to się im powiedziało, to się zacietrzewią, staną okoniem, powiedzą: 

„Mną się nie da manipulować”, i jakby za tym właśnie stoi duża wiedza psycho-
logiczna, jak to robić, np. chociażby zasada [ns], że to jest takie stare jak świat,  
a zawsze działa [KW_K_IDI_6_W].

Media głównego nurtu tracą swą pozycję także z tego względu, że przy braku poczu-
cia istotności, wpływu i ewentualnego rozpoznania ich pozycji w sferze publicznej 
(autorytetu) w siłę rosną media lokalne, ale niekoniecznie, a z pewnością niewy-
starczająco zorganizowane, by tworzyć informacje nowe, o zasięgu ogólnopolskim.

Wzmożenie emocjonalne i upolitycznienie

Wraz z zaangażowaniem emocjonalnym pojawia się także przekonanie, że polityka 
zajmuje ważniejszą pozycję niż dotychczas, obejmuje intensywniej te sfery, które 
spod bezpośredniej dyskursywizacji i oddziaływania politycznego powinny być 
wyłączone. Najbardziej jaskrawym tego przykładem miałoby być upolitycznienie 
instytucji Kościoła. Kwestia ta jest dla większości respondentów oczywista – Ko-
ściół ingeruje w życie polityczne nie tyle poprzez zabieranie głosu w kwestiach, 
które mogłyby być uznane za istotne z punktu widzenia doktryny wiary, ale przede 
wszystkim poprzez wspieranie konkretnych partii czy obozów politycznych. A więc 
zmiana w mediach wpisywana jest w szerszy kontekst – nadawania wymiaru poli-
tycznego sferom aktywności, które wcześniej spod bezpośrednich związków z po-
lityką były wyłączone.
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A czy ma pani poczucie, że przez ostatnie 10 lat media się w Polsce zmieniły? 
Media się zmieniają cały czas.

A w jakim kierunku się zmieniły?
W tej chwili mam wrażenie, że bardziej jest to wszystko upolitycznione. Tak samo 
po Kościele widać, że jest tam więcej polityki, i stąd też ja przestałam, szczerze mó-
wiąc, chodzić do kościoła. Ponieważ, no, dla mnie kościół to było coś związanego 
z wiarą, a nie szłam tam, żeby słuchać kazań, że ten polityk jest dobry czy ten jest 
zły. Czy że ta partia jest w porządku, że na tę głosować, a nie tak [KS_IDI_28_B].

Jedną z postaw klasy ludowej wobec tak rozumianego wzmożenia emocjonalnego, 
konfliktu wizji świata jest dystans i ironia:

Nie wiem, jakie kto ma poglądy, ja w to nie wnikam, każdy niech sobie wierzy, 
niech sobie robi, co chce. Jak się spotykamy razem, to rozmawiamy o tym, co jest 
na bieżąco, co tam u mnie, co tam u kogo słychać, a nie. Jeszcze politykę mieszać 
w rodzinne tematy – to bez sensu.

Ale ze znajomymi, mówiłeś, się zdarza?
Nieraz, jak coś się stanie, jakieś seicento komuś zajedzie drogę czy coś, to się śmie-
jemy z tego, i to jest w takim kontekście. Jak coś się wydarzy śmiesznego na takim 
szczeblu, jak to się mówi, politycznym, coś się stanie, coś się wydarzy, to po prostu 
się śmiejemy, że jak mogło do takiego czegoś dojść, jak do tego doszło. Po prostu 
w takiej formie żartu, wszystko obracamy w żart [KL_M_IDI_1_W].

Stwierdzenie dominacji konfliktu i wzajemnej agresji może prowadzić do rezygna-
cji z odbioru tych źródeł informacji, które uważane są za szczególnie stronnicze:

A czy w ciągu ostatnich 10 lat, dla pani chyba pół życia, czy zrezygnowała pani 
z oglądania jakichś mediów?
Tak, zdarzyło się. Teraz nie pamiętam, jak to się nazywało. Jest taki portal, na 
YouTubie chyba to jest, ale też artykuły piszą, wRealu24 – coś takiego. To swego 
czasu słuchałam, było to dla mnie interesujące, ale potem czułam w tym za dużo 
takiej nienawiści i takiego klasyfikowania ludzi i przestałam, przestałam to oglą-
dać [KL_K_IDI_10_C].

Rezygnacja może obejmować także całe kanały komunikacji i być związana z prze-
konaniem, iż cała agenda dnia nie obejmuje w mediach tego, co istotne, szczegól-
nie w życiu politycznym:

Odłączyłem kabel sieciowy. Nie oglądam telewizji, bo mi się nie podoba, co tam się 
widzi i… nieee. Uważam, że już w Polsce jest cenzura, i co innego podaje TVN, co 
innego podaje, eee, TVP. To już się ludzie śmieją, że to jest TVPiS. Pewnie prawda. 
Więc w sumie tylko sobie słucham radia, jak jadę do pracy, a tak, to przeglądam 
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ewentualnie jakieś informacje w necie. […] Nie mówi się o tym głośno, co jest waż-
ne. Na przykład, że KRS będzie decydował o ważności głosów. To jest ważne. A na 
przykład o tym nic nie słyszałem w radiu. To się trzeba było dowiedzieć właśnie 
z internetu, ale to właśnie się trzeba było dogrzebać. Dlatego myślę, że to jest ten 
powód, dla którego zrezygnowałem z oglądania telewizji, bo to było po prostu 
bez sensu, że oglądamy relacje i, nie wiem…, no, pokazują nam pierdoły. A to, co 
się dzieje, co by mnie na przykład interesowało, co się dzieje w rządzie…, to nic 
nie wiadomo. Zresztą wyrzucili dziennikarzy i kamery z sali obrad sejmowych, 
w nocy dokonują ważnych wyborów, a o wszystkim dowiadujemy się po fakcie 
dokonanym, tak więc o to chodzi. Pamiętam, z dziadkiem mogłem sobie włączyć, 
nie pamiętam, jaki to był program – byłem mały. Ale normalnie siedzieliśmy sobie 
i oglądaliśmy salę obrad i wszystko było widać, kto jest za, ile przeciw, liczenie gło-
sów. Ale człowiek wiedział przynajmniej, co się dzieje. A teraz to już oni wychodzą 
z sali obrad, a my się dowiadujemy po fakcie, co się dzieje. To mnie interesowało, 
ale na przykład bardzo mało polityki jest w radiu. Są te poranne audycje, kiedy… 
zaraz ci powiem…, ale to jest bodajże o 8 rano, kiedy bombardują serią, powiedz-
my, trudnych pytań danego polityka… – jest to fajne. Jest to fajne, bo można się 
wtedy czegoś już dowiedzieć. Noo, ale to jest tylko o 8 rano, a potem to jest mu-
zyka, pierdoły i nic więcej [KL_M_IDI_9_C].

Kolejne świadectwa respondentów o różnych kompetencjach i zróżnicowanym 
kapitale kulturowym doprowadziły nas do konstatacji, że poczucie dezorientacji 
i chaosu generowanego przez sferę polityczną, ale przede wszystkim – wzmocnio-
nego przez zmieniający się medioobraz, nie pozostawiają respondenta obojętnym.

Rozpad mainstreamu a podział polityczny

Przedstawiciele klasy ludowej, którzy krytykują polaryzację i są w opozycji do rzą-
dów Prawa i Sprawiedliwości, to właśnie tej partii przypisują doprowadzenie do 
podziału likwidującego tzw. środek i wywołującego głęboki podział społeczny:

Może kiedyś, ale… myślę, że tutaj PiS zastosował taką zasadę fajną „dziel i rządź”, 
i idealnie udało im się podzielić kraj. Nie było takich podziałów za PO czy wcześniej-
szych partii. Nie było tak strasznie dużo protestów, tak strasznie dużo przyzwolenia… 
Było widać na przykład maszerujących razem z tymi bojówkami w Białymstoku, 
maszerowali sobie ramię w ramię i to coś mówi. Ale właśnie o to chodzi, że kraj 
podzielony nie potrafi się ze sobą dogadać i nie potrafi się im przeciwstawić. I o to 
w sumie im chodzi. I jeszcze takiego podziału, jak teraz właśnie, takiej nienawiści 
międzyludzkiej, między Polakami nie było [KL_M_IDI_9_C].

Można by uznać, że stronniczość mediów jest czymś naturalnym; poszczególne 
tytuły prasowe, stacje radiowe czy telewizyjne – jak przyznają także bardziej wy-
edukowani respondenci – zawsze miały swe ideologiczne odcienie i zabarwienia. 
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Lecz normą wówczas było zmierzanie do obiektywizacji, do przedstawienia świata 
oraz dostarczenia opinii. Choć tzw. chiński mur w redakcjach był pewnego rodzaju 
ideałem, czy wręcz fantazją, mało kto kwestionował zasadność rozdziałów między 
biznesem medialnym a pracą dziennikarską, tak jak w świecie formatów i tradycji 
medialnych media opiniotwórcze oddzielone były od tabloidów. O ile o tabloidy-
zacji mediów pisze się wiele, na ogół jest to spojrzenie, które skupia się na samym 
formacie oraz treściach, to rzadziej pojawiają się diagnozy wpływu tego procesu 
na użytkowników mediów. Wśród respondentów trudno byłoby znaleźć zestaw ta-
kich tytułów, stacji radiowych czy telewizyjnych, które uważaliby za opiniotwórcze 
przez sam fakt ich wiarygodności. 

Horyzont środka

Wobec braku wyraźnie usankcjonowanych i społecznie zaetykietowanych mediów 
głównego nurtu tworzą się konstelacje programów, stacji, tytułów, przy pomocy 
których użytkownicy kreują swe własne medioobrazy – mapy poznawcze odbie-
ranych treści i form.

Dobrą ilustracją tego procesu jest relatywnie powszechny w klasie średniej 
medioobraz stacji telewizyjnych i ich programów informacyjnych.

TVP1 to mi się wydaje, że dużo oszukują to, co się dzieje, co innego przekazują nam. 
TVN może też na wyrost to wszystko przeciągają w drugą stronę. A Polsat, tak, może 
tak, pośrodku tak. Nie wiem [KS_K_IDI_29_B].

W takich podziałach brak jasnych kryteriów i dowodów na referencje między 
etykietą a konkretnymi treściami albo ogólniejszymi profilami. Wyjątkiem jest 
podział pro- i antyrządowy oraz pro- i antypisowski. Te różnice wprost odwołują 
się do odebranych informacji, formatu i wymowy, na poziomie niemal każde-
go wydania, każdej emisji, każdej transmisji, wreszcie – do jasno zidentyfiko-
wanego związku („właścicielskiego”) między linią rządu i partii a linią mediów 
publicznych. W związku z tym, że nie ma solidnych współrzędnych, według 
których rysuje się medioobrazy, punktami odniesienia staje się to, co dostępne, 
co się ogląda oraz co pojawia się w dyskusjach off-line bądź też przez remedia-
cje. W ten sposób wytwarzają się lokalne medioobrazy osadzone w środowisku 
odbiorcy, także w tym sensie, że część odbieranych informacji oraz komentarzy 
zostaje zapośredniczona, już nie tylko on-line, poprzez udostępnienia, prze-
glądanie publikacji postów w mediach społecznościowych czy lekturę tego, co 
udostępniane jest respondentowi, ale także poprzez kontekstualnie osadzone 
informacje, do których odwołują się interlokutorzy. To świat i plotek, i infor-
macji, które są najlepiej sprawdzone. I skala – między świadectwem tego, kto 
był bezpośrednio zaangażowany w wydarzenie lub proces, a plotką, czyli nie-
potwierdzoną informacją, której autorstwo trudno byłoby ustalić – wskazuje, 
że proces ten jest angażujący poznawczo i czasochłonny. Utwardzanie wiedzy 
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o świecie staje się więc całkiem złożonym procesem, którym rządzi paradoks 
wiedzy i nadmiaru: im więcej informacji, z większej liczby źródeł, tym trudniej 
budować przekonanie o obiektywizacji – posiadaniu wiedzy bazującej na pew-
nych i zweryfikowanych informacjach.

W sytuacji niepewności oraz złożonych relacji między informacjami po-
jawiają się równolegle dwa procesy: refleksywizacji informacji oraz dążenia do 
źródeł, do „naoczności”. Pierwszy z tych procesów, refleksywizacja, nie implikuje 
wcale, że jednostki stają się bardziej refleksyjne, więcej myślą lub mają głębszy 
ogląd sytuacji. Termin ten wskazuje na proces poznawczy, w którym w obliczu 
pojawiania się informacji lub danych do siebie nieprzystających (ani treściami, 
ani formą), a dotyczących jednej kwestii lub jednego desygnatu, jednostki zmu-
szone są do poszukiwania spójności poznawczej. Znajdywanie spójnej interpre-
tacji tego, co obserwowane, skłania do adaptacji nowych okoliczności i infor-
macji do istniejącej wiedzy, ale przede wszystkim do wkomponowania nowych 
wniosków w istniejące kategorie poznawcze. O ile dodać nową informację jest 
relatywnie łatwo, nawet jeśli burzy ona dotychczasowy ogląd sprawy, o tyle 
zmodyfikować schemat poznawczy jest dużo trudniej. Wzrost refleksywizacji to 
wzrost bodźców, które ku zmianom schematów poznawczych mogą prowadzić. 

Zarówno badania psychologiczne, jak i socjologiczne, pokazują jednak, że 
reakcją na niepewność i niespójność świata jest przede wszystkim poszukiwanie 
spójnej tożsamości kolektywnej, w którą da się wpisać identyfikację jednostki 
(Tajfel i in. 1985; Bilewicz 2007; Lamont 2009). Tym samym refleksywizacja nie 
musi prowadzić do otwartości jednostki na nowe informacje i do poszerzenia 
horyzontu poznawczego na stałe. Z wypowiedzi respondentów o wyższych 
kompetencjach poznawczych, tych lepiej wykształconych, z bardziej złożonymi 
strukturami wiedzy, można wywnioskować, że lepiej radzą sobie oni w sytuacji 
niepewności. Niniejsze badania wskazują, że taka zależność, w przypadku po-
znawania zapośredniczonego przez media, nie jest oczywista z dwóch powodów. 
W wypowiedziach przedstawicieli klasy wyższej, o wysokim kapitale społecznym, 
których praktyki kulturowe obejmują najbardziej różnorodną formułę spędzania 
czasu, pojawiają się dwie postawy. Pierwsza to postawa znużenia: przekonania, 
że docierające do nich informacje – choć jest ich coraz więcej i pojawiają się co-
raz szybciej – są de facto powtarzaniem wytworzonych schematów informacji, 
potwierdzających istniejące już podziały społeczne.

Ja mam takie poczucie bezradności, myślę, częściej i po prostu słuchania znowu 
tego samego i właściwie tych samych zdań na przykład albo tych samych wypo-
wiedzi, albo tych samych odpowiedzi na różne pytania. No, to mnie to po prostu 
denerwuje, i mówię, że nie będę tego oglądać, nie chcę tego nawet słuchać. Cza-
sem Roman mówi: „Posłuchaj, wiesz, co ja dzisiaj słyszałem?”, ja mówię: „Nie chcę 
w ogóle o tym wiedzieć, nie chcę, jestem zmęczona, przyszłam po pracy, proszę 
cię, nie dokładaj mi tego, mówię, nie chcę, nie chcę”. A on mówi: „To Ty nic nie 
chcesz wiedzieć, co się dzieje w kraju”, a ja mówię: „Nie chcę, błagam cię, nie dzi-
siaj” [KW_K_IDI_7_W].
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Druga postawa, choć ma inną genezę, wskazuje na okoliczności, które miały do-
prowadzić do legitymizacji podziałów politycznych w mediach:

Na pewno się zmieniły. Zmieniły się okoliczności zdobywania informacji przez 
dziennikarzy. Nie mogą wchodzić do sejmu, kiedy chcą, ich prawa są ogranicza-
ne. Dziennikarze „Gazety Wyborczej” i innych są ciągani po sądach, są zastraszani 
przez rząd i władzę. To musi strasznie działać na dziennikarzy i stąd może być, że 
z jednej strony kryształy, a z drugiej inni są przerażeni, i nic nie robią. Można albo 
działać ostro i pokazywać zacięcie, i można bardzo się rozczarować. Większość 
moich znajomych ma świadomość, że gdyby nie ci dziennikarze, to bylibyśmy 
jak te baranki. Nic byśmy nie wiedzieli. Bardzo duży ciężar leży na dziennikarzach 
i myślę, że to jest dobry okres dla dziennikarstwa [KW_K_IDI_9_W].

W tej postawie widać wyraźnie, że media stały się polem walki. Jednak w przeci-
wieństwie do wyborców Prawa i Sprawiedliwości cytowana respondentka jest prze-
konana, że istnieją media, które są rzetelniejsze i wiarygodniejsze. A zatem – choć 
o neutralność trudno, istnieją media zaangażowane po stronie sporu, które utrzy-
mują jakość i rzetelność. Dyspozycja do poszukiwania zobiektywizowanej wiedzy 
jest charakterystyczna i w istocie dystynktywna dla klasy wyższej.

Wreszcie także wyróżniająca dla klasy wyższej jest dyspozycja do poszukiwa-
nia metareguł – wypatrywania w przekazie medialnym relacji, które dotyczą raczej 
ram poznawczych, reguł zachowań oraz autoprezentacji, bo poprzez nie można 
odkryć, co rządzi nie samym przekazem, ale procesem politycznym.

A jeżeli chodzi o czerpanie informacji, to ja właśnie, politycznych, to ja ich właściwie 
w ogóle nie czerpię znikąd, ja nie czerpię informacji z tego, co… jakby ci to powiedzieć… 
Dla mnie nie jest istotne, co mówi ten speaker, tylko istotne jest, co i jak mówi ten 
dany polityk. Ja po prostu, nie wiem, po jego ruchach, mowie ciała, spójności z tym, 
co mówił wcześniej, z jego pozycją w danej partii, jakby, ja sobie z tego wyciągam 
informacje, albo wiedząc, jak działa dana struktura, na czym zależy danej struktu-
rze, ja właściwie te informacje, które są podawane do mediów… Poza tym ja mam 
jeszcze taki problem, że ja się w tym sensie nie interesuję, bo mam wrażenie, że ja 
nie mam na to wpływu, co się dzieje, mnie to tylko wkurza w takim senesie, bo oni 
mają wpływ na mnie, natomiast ja nie bardzo mam wpływ na nich [KW_K_IDI_6_W].

Poszukiwanie informacji, które dawałyby przekonanie o tym, że utwardzenie świata 
jest oparte na wiedzy wiarygodnej i sprawdzonej, prowadzi zatem do przynajmniej 
trzech odmiennych postaw:

• postawy agonicznej, w której chodzi o obronę wartości, jakie znajdują swą 
referencję w medioobrazach, powstałych głównie w odniesieniu do niegdy-
siejszych wiodących mediów, dzięki intensywnej komunikacji w mediach 
społecznościowych, w których pojawiać się mają informacje z pierwszej ręki 
lub bliżej źródeł, oraz dzięki własnej aktywności – weryfikacji informacji 
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za pomocą wyszukiwania w internecie; to postawa oparta na intensywnej 
komunikacji za pomocą rozmaitych mediów; dużo w niej remediacji – po-
sługiwania się cytatami, wyszukiwania informacji w mediach analogowych 
po to, by sprawdzić je przede wszystkim w sieci;

• postawy apatycznej, która wynika z przekonania, że uwikłanie mediów 
jest na tyle duże, a weryfikacja informacji na tyle czaso- i pracochłonna, że 
pozostaje dystans oraz śledzenie bieżących informacji po to, by zachować 
względną orientację w tym, co na agendzie;

• poszukiwania metareguł, które dawałyby wgląd w to, co zakulisowe.

Procesy refleksywizacji nie obejmują, jak już wskazaliśmy, wyłącznie klasy wyż-
szej, choć w niej osiągają największe zróżnicowanie i kompozycję postaw. W klasie 
średniej także pojawia się proces refleksywizacji, który wywołuje podobne postawy. 
Tym, co różnicuje klasę średnią wobec wyższej, a zdaje się przybliżać ją względem 
klasy ludowej, jest poszukiwanie punktów autoryzacyjnych. Jak już zostało wska-
zane, często funkcję tę pełnią po prostu źródła internetowe. Szczególnie wówczas, 
gdy przedstawiciele klasy średniej i ludowej nie mają specjalnie krytycznego sto-
sunku do źródeł. W tym przypadku refeleksywizacja prowadzi do zróżnicowania 
źródeł informacji, remediacji, w której wyraźnie pojawia się przekonanie o swej 
sprawczości („To ja wybieram, ja poszukuję”). Co, jeśli trafia się na zróżnicowane 
źródła i różne opinie? Wówczas podstawowym odruchem, jeśli idzie o media infor-
macyjne, jest poszukiwanie „naoczności”, a więc źródeł o charakterze świadectw, 
bezpośrednich relacji. Liczą się filmy i zdjęcia nagrywane przez uczestników. Ich 
jakość i walor informacyjy często pozostawiają wiele do życzenia, ważniejszy jest 
wydźwięk emocjonalny. Oczywiście dotyczy to tylko tych, którzy różnicują informa-
cje z portali informacyjnych, pochodzące od znajomych w mediach społecznościo-
wych oraz informacje ze źródeł. Dążenie do naoczności jest jednak przygodne: nie 
zawsze istnieją odpowiednio wiarygodne źródła, nie zawsze jest czas na docieranie 
do nich, wreszcie – okazuje się, że źródła mogą także dawać kontrastujący obraz. 
Można odnaleźć diametralnie różne świadectwa z jednej demonstracji. Dlatego też 
naoczność jest raczej fazą refleksywizacji aniżeli sposobem trwałego zredukowania 
wielości, różnorodności i nieprzystawalności informacji.

O uwikłaniu mediów w spory polityczne, ich stronniczości mówi powszech-
nie klasa średnia. Poszukiwanie wiarygodności w tej grupie badanych raczej nie jest 
jednak związane z przeświadczeniem, jakoby wciąż istniały rzetelne źródła infor-
macji. To, co daje przekonanie o możliwości utwardzenia swej wiedzy, to przeko-
nanie, że o ile media analogowe pozostają uwikłane i stronnicze, to swój własny 
medioobraz można uzupełniać poprzez zindywidualizowane poszukiwania w sie-
ci. A więc dzięki sieci można zweryfikować prezentowane relacje i opinie, a także 
dotrzeć do tego, co utwardzi własną wiedzę i poglądy. Nowe media dają dostęp do 
bardzo szerokiej gamy źródeł.

 …Bardzo szerokimi możliwościami dostępu do informacji. I tak naprawdę moż-
liwościami drążenia tego tematu i ugryzienia tego z każdej strony. Nie wiem, jak, 
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przykładowo, ktoś ogląda tylko telewizję, tylko TVP Info, to ma tylko jeden pogląd 
i jedną wizję świata. Ogląda TVN24 – dokładnie tak samo, tylko w drugą stronę. 
Jeden pogląd i jedna wizja. Ktoś ma internet, to ma możliwość – jeżeli oczywiście 
jest na tyle dociekliwy – to ma możliwość porównania tych wizji. Spojrzenia na 
pewien problem, pewien temat z różnych perspektyw [KS_M_IDI_34_L].

Praktyki związane z nowymi mediami, przede wszystkim internetem, nie im-
plikują wcale różnicy w sposobie użytkowania mediów analogowych i nowych, 
poza samym faktem, że treści są teraz dostępne „na zawołanie”, w dowolnym 
momencie, na różnych urządzeniach, i możliwe jest ich filtrowanie (persona-
lizacja oferty). Sposób czerpania informacji może natomiast istotnie przypo-
minać podejście do telewizji czy lekturę gazety – treści są odbierane i przetwa-
rzanie z minimalnym stopniem interaktywności oraz niewielką selekcji. Kiedy 
więc klasa średnia wskazuje na nowe media jako źródło rozmaitych informacji, 
odwołanie dotyczy aktywniejszego, interaktywnego wykorzystania mediów – 
połączeń i powiązań, które dają dostęp do wiedzy innej jakościowo od tej ofe-
rowanej przez media analogowe. Słowem, w swej podstawowej funkcji portale 
informacyjne nie są niczym więcej niż tylko obszerną biblioteczką dostępną 
o każdej porze, z dowolnego miejsca. 

Dla niektórych to już nie tylko biblioteka, ale także źródło połączeń, któ-
re dostarcza informacji i komentarzy powstałych poza cyrkulacją treści wśród 
tych, którzy do tej pory byli uprawnieni (dziennikarzy, ekspertów, polityków, 
przedstawicieli instytucji, gwiazd popkultury). Jednak tylko dla relatywnie nie-
wielkiej grupy użytkowników internet to środowisko, w którym – podobnie jak 
w przypadku innych technik medialnych – potrzebne są sposoby uwiarygodniania 
zdobywanej informacji, a przede wszystkim brania pod uwagę aktywnego dobo-
ru treści, które się znajduje, za pomocą algorytmów oraz zautomatyzowanych 
systemów personalizacji. Dla jednych więc „wujek Google” to jakby nowocze-
sna bibliotekarka, która przedstawia adekwatny zbiór informacji znalezionych 
w gmachu wiedzy, a poszukujący każdorazowo dokonuje indywidualnej selekcji. 
Dla innych, zdecydowanej mniejszości w klasie średniej, wyszukiwarki, aplika-
cje, media społecznościowe oparte są na nieustannym przetwarzaniu informacji, 
zgodnie – i za sprawą aktywności samego użytkownika. Spektrum wyboru jest 
wiec zawsze współokreślane przez dotychczasową aktywność użytkownika oraz 
jemu podobnych jednostek. O tym, jak wykorzystywane będą nowe media, nie 
decyduje zatem wyłącznie to, jakie są ich funkcje oraz czy korzysta się z nich 
w poszukiwaniu informacji dla siebie. Cytowane wyżej przekonanie, ze inter-
net pozwala na weryfikację informacji dostarczanych przez media i polityków, 
jest charakterystyczne dla klasy średniej. Dobrze oddaje dyspozycję do pod-
kreślania swej indywidualności oraz przekonanie o autonomii wyboru. Utwar-
dzanie wiedzy w przypadku klasy średniej podporządkowane jest więc wspo- 
mnianym dyspozycjom. 

Wśród przedstawicieli klasy średniej pojawiają się jednak tacy, którzy, 
dysponując wysokim kapitałem kulturowym oraz wysokimi kompetencjami 
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medialnymi8, są świadomi technicznych rozwiązań, które decydują o medio-
obrazie dostarczanym przez media społecznościowe czy wyszukiwarki. Używa-
ją w związku z tym z jednej strony mediów społecznościowych, jako spektrum 
opinii, które zawsze są uwikłane w światopoglądy oraz stanowiska polityczne, 
a przede wszystkim – są selekcją z punktu widzenia dotychczasowej aktywności 
użytkownika. Skądinąd, użytkownicy ci dziwią się w związku z tym, dlaczego 
w ich spersonalizowanej ofercie pojawiają się treści z obozu przeciwnego. W ich 

„ulubionych” źródłach informacji oprócz znajomych pojawiają się politycy, pu-
blikacje rozmaitych redakcji, rozgłośni i stacji telewizyjnych. W dostarczaniu 
informacji pomagają także ustawienia RSS, które wykorzystują rozwiązania tech-
niczne do sortowania i klasyfikacji informacji. Możliwości techniczne pojawiają 
się więc przede wszystkim poprzez swoje afordancje9 do selekcji i profilowania. 
Założeniem użytkowników jest przekonanie, że nowe media pozwalają na per-
sonalizację oraz tworzenie własnych, uwiarygodnionych i utwardzonych medio-
obrazów. Można więc powiedzieć, że w tym przypadku wykorzystanie nowych 
mediów jest związane z metakompetencjami – umiejętnością rozpoznawania 
reguł, wedle których komponowane są przekazy medialne. Nie jest to wiedza 
tajemna ani wymagająca głębokiej znajomości techniki medialnej, lecz póki co – 
relatywnie mało obecna w świadomości klasy średniej.

Przedstawiciele klasy ludowej rzadziej wspominają o rozpadzie mediów 
głównego nurtu w tym sensie, że dla nich pozyskiwanie informacji jest raczej 
związane z dążeniem do ogólnej orientacji w tym, co się dzieje poza własnym po-
dwórkiem, poza lokalnym światem. Informacje są im potrzebne przede wszyst-
kim do codziennego, praktycznego funkcjonowania (tu kluczowe znaczenie ma 
internet). Chętnie sięgają także do informacji o wydarzeniach powszechnie przy-
ciągających uwagę. Wiadomości o polityce pojawiają się u tych odbiorców przede 
wszystkim w kontekście zaistniałych sporów politycznych, które traktowane 
są przez nich jako źródło podziałów i różnic prowadzących do rozbicia poczu- 
cia wspólnotowości.

W swej podstawowej funkcji nowe media są po prostu wygodne – pozwa-
lają na pozyskanie informacji w czasie wolnym od pracy i obowiązków domowych, 
w chwili relaksu. Formaty, które się w tych mediach pojawiają, są podobne do tych, 
jakich poszukuje się w mediach analogowych – śledzi się najważniejsze, najbardziej 

8 Odwołujemy się tu do pojęcia kompetencji medialnych, używanego przez Mirosława Filiciaka i jego zespół 
(Filiciak, Mazurek, Growiec 2013: 4): „Kompetencję traktujemy jako umiejętność użycia medium do wsparcia 
obszaru, który podmiot uważa za ważny lub który zajmuje mu dużo czasu (czyli jest wskazywany przez jed-
nostkę jako istotny obszar jej życia). Zdając sobie sprawę, że horyzont uznawanych za możliwe użyć internetu 
jest pochodną pozycji społecznej, zakładamy, że jest powiązany również z możliwymi do zmobilizowania przez 
jednostkę zasobami. Tym samym chcemy pokazać, że ludzie często radzą sobie z pojawiającymi się przed nimi 
wyzwaniami w obrębie swoich grup społecznych, i do tego radzenia sobie wystarczać mogą im »ich« media 
i »ich« użycia, często różne od sposobów wykorzystania mediów przez inne, zwłaszcza uprzywilejowane grupy”.

9 Afordancje mediów wskazują na ich domyślne użycie. Sam termin sugeruje, iż sposób zaprojektowania i wy-
konania narzędzi (urządzeń technicznych) zawiera zachęty do takiego, a nie innego użycia. Kształt rączki czy 
trzonka, materiał, z którego jest wykonany, określają, jak będziemy używać rozmaitych rodzajów młotka 
(murarskiego, stolarskiego, czekanu etc.). Analogicznie – „ustawienia domyślne” (default) zachęcają nas do 
określonego używania urządzeń, programów i technik cyfrowych.
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wyeksponowane informacje, klikając na te, które przykuwają uwagę. Na ogół po-
szukuje się tych, które wcześniej zwróciły uwagę podczas śledzenia informacji 
w mediach analogowych. Internet także pozwala na personalizację – znalezienie 
informacji, jakie w danej chwili są potrzebne do orientacji w kwestii podsuwanej 
nam przez codzienność. To może np. być przepis kulinarny, informacja o wynikach 
sportowych, o nowinkach technicznych związanych z hobby. „Wujek Google” do-
starczy zarówno informacji ogólnych, bieżących, jak i takich, które służą realizacji 
podstawowej dyspozycji tej klasy – praktycyzmu10. Poczucie bycia poinformowa-
nym pojawia się wówczas, gdy odbierane informacje dają podstawowe rozumienie 
wydarzeń. Komentarze w internecie służą do orientacji, jak interpretować same 
fakty. W przypadku mediów analogowych oglądaniu towarzyszy lub następuje po 
nim wspólne komentowanie w gronie najbliższych, na ogół rodziny, względnie 
znajomych. Dyskusje o wydarzeniach coraz rzadziej jednak dotyczą polityki, bo ta 
dzieli i wprowadza negatywne emocje, nie pozwalając na integrację we własnym 
środowisku. Gdy w rodzinie pojawiają się różnice zdań, różnice w interpretacji 
wydarzeń, które mają etykietę politycznych, próbuje się od kwestii politycznych 
uciec, przemilczeć je.

Raczej podobne, ale czy są drażliwe, nie, bo ja bym mogła normalnie powiedzieć, 
co ja myślę, ale po co, później córka powie, co ona myśli, i to bez sensu, mamy 
ciekawsze tematy, także o polityce możemy sobie tylko delikatnie powiedzieć, co 
się stało, co nas np. czy denerwuje, czy co nam nie pasuje [KL_K_IDI_6_W].

Media służą klasie ludowej do tematyzacji istotnych relacji – relacji w rodzinie, spraw, 
które przekładają się na pracę bądź komfort życia (obok podstawowych informacji 
o gospodarce czy pogodzie mogą to być np. informacje dotyczące zmian w szko-
le dzieci, dojazdach do pracy). Poczucie przynależności i poszukiwanie integracji 
wokół wspólnych poglądów sprawiają, że raczej wybiera się te programy czy stacje 
radiowe, a rzadziej – gazety, które bliższe są poglądom respondenta. Poszukiwanie 
informacji „na dwie nóżki” jest dużo rzadsze, choć wśród młodych nie jest czymś 
niespotykanym. Wypośrodkowywanie wiedzy i opinii służyć ma utwardzeniu takiej 
wizji rzeczywistości, w której ma się swoje zdanie, ale także potrafi się zidentyfi-
kować wspólnotę poglądów najbliższych respondentowi. Weryfikacja informacji, 
poszukiwanie takich, które mogłyby być użyte w dyskusji, są właściwie sporadycz-
ne. Częstym uzupełnieniem informacji o wydarzeniach politycznych, specyficzną 
formą kontaktu są programy satyryczne, takie jak „Ucho Prezesa”. Warto przy tym 
podkreślić, że o ile oglądanie satyry jest relatywnie częste, to tej politycznej poja-
wia się raczej niewiele. Niemniej, satyra, podobnie jak tabloidy, pozwala uzyskać 
poczucie dystansu, przekonanie, że świat polityki rządzi się swoimi bardziej lub 
mniej odległymi prawami oraz przyziemnością – walką o władzę, wpływy i interes 
własny. Satyra pozwala emocjonalnie odepchnąć poczucie uwikłania w spory czy 

10 Więcej o dyspozycjach klasy ludowej w: Gdula, Lewicki, Sadura 2014: 23 – 46.



KONIEC PRAWDY, NIECH ŻYJĄ PRAWDY! MEDIA I POLITYCZNOŚĆ W DZISIEJSZEJ POLSCE28 —

manipulacje właściwe światu polityki. Wśród młodych funkcję satyry pełnią memy, 
przekazywane dzięki mediom społecznościowym lub poprzez takie platformy, jak 
wykop.pl czy „Jeb z dzidy”, a także wyszukiwane w serwisie YouTube. Postawa ironii 
i dystansu jest powszechniejsza wśród młodych (także młodych par i małżeństw), 
ale gdy pojawiają się dzieci, rośnie świadomość wpływu polityki na życie codzien-
ne, a w konsekwencji zwiększa się motywacja do uzyskiwania ogólnej orientacji 
w informacjach oraz poznawania opinii, do czego dobrze służy lektura komentarzy 
pod internetowymi artykułami i informacjami.

Podział polityczny

Obok podziału klasowego wyraźny jest również podział na zwolenników i prze-
ciwników rządów Zjednoczonej Prawicy. Zwolennicy Zjednoczonej Prawicy zda-
ją się pogodzeni z rozcięciem świata na pół oraz z uwikłaniem każdej informacji, 
właściwie bez względu na swoją przynależność klasową. Jednak, w zależności od 
pozycji społecznej, w zróżnicowany sposób utwardzają sobie swój świat. Przed-
stawiciele klasy średniej i wyższej dość powszechnie praktykują uwiarygodnianie 
informacji poprzez strategię „dwóch nóżek”: każda informacja z jednego medium 
ma swą antytezę w innym, postrzeganym jako przeciwne. A własny osąd można 
sobie stworzyć na podstawie zestawienia owych kontrastujących informacji. I tak, 
by stworzyć sobie opinię na temat konkretnego wydarzenia, najlepiej obejrzeć 

„Wiadomości” TVP i „Fakty” TVN, przeczytać „Gazetę Wyborczą”, a następnie „Ga-
zetę Polską Codziennie”. Oczywiście nie chodzi tu o antytezę w sensie logicznym 
ani też założenie, że każda istotna informacja pojawia się w dwóch typach mediów 
jednocześnie. To raczej rodzaj ogólnej zasady. Chodzi jednak o to, by wytwarzać 
w sobie świadomość budowy własnego medioobrazu, w którym informacje po-
chodzące ze strony bliższej rządowi i partii PiS są traktowane jako wiarygodniejsze. 
Ze względu na propagandowy styl mediów publicznych warto mieć kontrapunkt. 
Lepiej wykształceni wyborcy PiS bez ogródek oceniają i przyznają, że media pu-
bliczne są stronnicze, a często działają wedle logiki propagandy. Porównania do 
PRL-owskiego „Dziennika telewizyjnego” nie są traktowane jako dyskwalifikujące, 
ale jako rodzaj przesady. Ale ponieważ równoważna jest jej przesada „po drugie 
stronie”, należy przyjąć, że neutralność mediów jest normatywnym porządkiem, 
który nie jest możliwy do osiągnięcia.

Neutralność mediów? To jest opis rzeczywistości, a nie kreowanie rzeczywistości. 
Bo zarówno TVN24, jak i TVP Info kreują rzeczywistość. Opisując tę rzeczywistość, 
one ją kreują. W jakiś tam określony sposób, odpowiedni przekaz itd. Polsat News 
też to w jakimś sensie robi, ale nie jest to aż tak, nie wali to aż tak po oczach. Ale 
tak naprawdę to jest znowu filozoficzna dyskusja, czy media w ogóle mogą być 
neutralne. Filozoficzna czy akademicka, bo wydaje mi się, że jest to praktycznie 
nie do osiągnięcia. Bo zawsze za mediami stoi jakiś kapitał, ten kapitał ma jakieś 
poglądy. Albo kapitał, albo instytucje, tak jak to jest w TVP Info, za instytucjami stoi 
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zarząd, za zarządem sto, nie wiem, jakaś tam polityka itd. Ciężko. Myślę, że jest to 
bardzo trudne do osiągnięcia. Chociaż nie twierdzę, że nie jest możliwe, bo jak się 
patrzy na USA, tam media też mają konkretną wizję. Wiadomo, CNN jest taki, a nie 
inny, FOX jest taki, a nie inny, więc nie jest to, nie jest to tak, że znowu w tej ojczyź-
nie demokracji, chociaż ja się z tym poglądem nie zgadzam, że tam jest wszystko 
znowu wzorcowo idealnie. Nie jest [KS_M_IDI_34_L].

Zwolennicy Zjednoczonej Prawicy przyjmują stronniczość mediów za stan natural-
ny. W związku z tym to wśród zwolenników partii rządzącej występuje dynamicz-
niejszy i elastyczniejszy system oceny, szersze ramy poznawcze niż u zwolenników 
opozycji. Miedioobrazu w tej grupie odbiorców nie tworzą wyłącznie ośrodki pro-
dukujące informacje (choć oczywiście ważne informacje pochodzą na ogół od me-
diów popierających rząd) ani też nie stanowią o jego obiektywności jasne oddziele-
nia informacji od komentarza lub odwołania do świata eksperckiego. Medioobraz 
ewoluuje wraz napięciem i konfliktami między przeciwstawnymi reprezentacjami 
świata. Wbrew pozorom jest to postawa bezpieczna, ponieważ zawsze można się 
oprzeć i pozostać w komfortowej strefie spójnego świata produkowanego przez 
media publiczne oraz media sprzyjające PiS.

W przypadku klasy ludowej, która popiera rządy PiS, przeważa postawa ak-
ceptacji i uznania wiarygodności mediów publicznych, przy zastrzeżeniach, że to 
nie jest obraz, który jest obiektywny. Nie chodzi więc o dociekanie, jak jest, a raczej 
o to, kto to mówi oraz jak mówi. Jeśli jest to reprezentacja świata, w którym zaku-
lisowe gry uniemożliwiały dotychczas ujawnianie się innego spojrzenia, to ważne, 
że obecnie / współcześnie może się ujawnić to, co do tej pory skryte. Nieważne, że 
to, co obecnie demaskowane i traktowane jako odkrywanie zakulisowości, samo 
zakrywa. Demaskowanie układów, obcych wpływów, nieformalnych powiązań 
i ukrytych motywacji głównych aktorów sceny politycznej, a często także sugestie 
o kryminalnych powiązaniach wcześniejszego establishmentu, który kontrolował 
system medialny i możliwości demaskacji niesprawiedliwości, pozwala racjonali-
zować zarówno brak zachowania jasnej struktury przekazu (informacja i komen-
tarz do niej), jak przede wszystkim – retorykę oraz treści jawnie wspierające rząd. 
A zatem, przy akceptacji uwikłania, klasa ta jednocześnie rzadziej wykonuje pracę 
weryfikacji informacji, ich kontrastowania. Media publiczne pozwalają utwardzić 
obraz rzeczywistości spójny z wartościami wspólnotowymi, z byciem razem, które 
są tak ważne dla tej klasy.

Zwolennicy PiS z klasy średniej, podobnie jak wyraźniejsi i bardziej ra-
dykalni przeciwnicy PiS, przy utwardzaniu swego medioobrazu odwołują się do 
poznawczej symetrii, tworzonej w mediach po dwóch stronach podziału. Gdy 
pojawiają się zarzuty, demaskowane są ukryte, negatywnie oceniane mechanizmy 
wpływu i kontroli, tudzież powiązania personalne wśród przedstawicieli władzy, 
biznesu, mediów, rozmaitych osób, które sprawują władzę (także symboliczną, 
a więc poza sferą polityki), to reakcją drugiej strony jest identyfikacja i takie ety-
kietowanie, które pozwalają na stworzenie symetrii. Każdej aferze towarzyszy 
jakaś kontrafera.
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A co to były za kwestie i gdzie pan nie był zadowolony [podczas rządów PO – 
przyp. aut.]?
Różne, w tym podejściu właśnie, że na nic nie ma pieniędzy, że państwa na nic nie 
stać. Że Polacy to muszą, muszą, że tak powiem, na wszystko sami, że państwo 
to im w niczym nie może pomóc. Bo to przecież nie ma pieniędzy, a jednocześnie 
kradniemy, ile wlezie. Tak, nie twierdzę, że akurat PiS w tej kwestii jest lepszy, bo 
chociażby, jak wiemy, Spółka Elektrownia Atomowa, jak by się ona nie nazywała, 
robi do dziś dokładnie, co robiła za czasów Platfromy, czyli zarząd bierze ogromne 
pieniądze. A nic poza tym się nie dzieje. No ale to wtedy było na tyle uderzające, na 
tyle uderzające, że no PiS w jakimś sensie zrobił te transfery pieniędzy, transfery 
tego rozwoju Polski w dół. Czego Platforma zupełnie nie robiła, więc powstało to 

„By żyło się lepiej” – tak, swoim. No i swoim się na pewno żyło lepiej, ale nikomu 
więcej [KS_M_IDI_34_L].

Jeśli chodzi o przeciwników PiS, częściej pojawia się roszczenie obiektywizmu, 
szczególnie w klasie średniej i wyższej. To dyspozycja traktowania tego, co bliż-
sze, w co się wierzy, jako uniwersaliów. Są ku temu powody. Łamanie przepisów 
Konstytucji nie jest subiektywną oceną, podobnie jak zachwianie trójpodziału 
władz, brak jawności podejmowanych decyzji wówczas, gdy powinny być jawne. 
Ale jednocześnie to roszczenie obiektywności nie pozwala na dostrzeżenie, iż po 
drugiej stronie to samo roszczenie jest podstawowym znakiem rozpoznawczym 

„układu”, jakkolwiek byłby on nazwany. Podstawowym odruchem klasy średniej 
wśród przeciwników PiS jest poszukiwanie mediów, które miałyby dostarczać 
autorytatywnego i wiarygodnego obrazu. Szuka się raczej wśród mediów sta-
rych, analogowych niż w nowych. Uwaga odbiorców jest skierowana ku źródłom, 
które do tej pory traktowane były jako autorytatywne. Nawyk ten jednak ulega 
zmianie. Im bardziej, zdaniem respondentów, widać uwikłanie, a raczej – stron-
niczość mediów antyrządowych, tym silniej pojawia się refleksja, która każe wziąć 
w nawias kategorię obiektywizmu mediów. Kariera odwołań do scen filmowych 
demonstrujących arogancką postawę wobec ujawnionej niesprawiedliwości czy 
krzywdy („Nie mam pańskiego płaszcza i co mi Pan zrobi?”) dobrze ilustruje prze-
mianę, o jakiej tu mowa: skoro do drugiej strony nie docierają fakty, to trzeba 
zastosować tak samo silne (czyli „atomowe”) środki perswazji. W ten sposób oba 
światy domykają się w podziale. Na zadawane przez badaczy pytanie o to, czy 
da się przekonać kogoś do zmiany poglądów, zdecydowanie przeważała opinia,  
którą ilustruje poniższa wypowiedź: 

Myślę, że nie. Myślę, że nie, bo to, jeżeli ktoś już ma swoje zdanie, to zdanie, myślę, 
że już ma w jakiś sposób wyrobione. To nie jest tak, że on nagle, jakieś myśli mu 
przyszły do głowy, i nagle takie zdanie wypowiada. Tylko myślę, że to jest jakieś, 
jeżeli ma jakieś poglądy, to myślę, że to są jakieś przemyślane te poglądy, że coś 
jest przeanalizowane tak, że on się z tym utożsamia, bo mu się podoba to, tamto, 
że on będzie, i co by się nie działo, tak, to on będzie cały czas zadowolony z tego, 
tak. I to jest tak, że to już to się nie przekona osób [KS_K_IDI_25_B].
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Dopełnieniem takiej wizji świata jest przekonanie, iż właściwie nie istnieją żadne 
możliwości przekonania drugiej strony. W istocie jednak refleksem tego przeko-
nania jest hermetyczna izolacja poznawcza własnego świata. Dynamika relacji 
między analizowanymi grupami zdaje się układać w proces, w którym zasadni-
czą rolę odgrywają dwa porządki. Pierwszy to porządek poszukiwania i odwo-
łań do wizji obiektywizującej prawdy, opartej na informacjach oraz systemie 
agonu – przeciwstawnych, pozostających w nieustannym napięciu wizji istoty 
tego, jakie mechanizmy regulują rzeczywistością. Drugi porządek jest oparty na 
postrzeganiu rzeczywistości poprzez asymetrię oraz nieprzejrzystość, co gene-
ruje niepewność kompensowaną emocjonalnym zaangażowaniem. O własną 
prawdę trzeba walczyć.

Oba porządki same w sobie podlegają przemianom, tak jak i zmienne są 
relacje między nimi. W porządku obiektywizacji osłabia się, a z czasem właściwie 
znika przekonanie i jasność, że istnieją media, a w istocie źródła informacji, które 
dostarczałyby obiektywnych, nieuwikłanych informacji. Nawyk ich poszukiwa-
nia pozostaje, ale źródła stają się coraz mniej oczywiste. Nie wystarczy jeden tytuł, 
poranny serwis radiowy ani lektura tygodnika. Z drugiej strony – w porządku de-
maskacji pojawia się sytuacja, kiedy demaskujący coraz częściej są demaskowani; 
dotychczasowi podporządkowani po zdobyciu władzy mają dalej bronić interesu 
poszkodowanych przez wcześniejszy układ, ale coraz częściej występują w roli tych, 
którzy podporządkowują, tworzą zakulisowe mechanizmy regulujące to, co winno 
być jawne (podejmowanie decyzji, racje, informacje, które pozwalają na weryfikację 
przedstawianego obrazu świata). 

Jeśli zestawić oba procesy, które zmieniają wspomniane porządki, można 
powiedzieć, że powstaje spirala rosnącej niepewności, coraz mocniej kompen-
sowana definicjami agonu – konfliktu i tego, co po drugiej stronie. Nie jest to 
jednak równoznaczne z faktem, że tak wytworzone medioobrazy odpowiadają 
w istocie różnym grupom społecznym, różnym klasom. Kluczowe, jak się zda-
je, jest to, że w obrębie klasy średniej wyłania się pęknięcie. Jego źródłem jest 
odmienne rozumienie interesu ekonomicznego oraz zasady sprawiedliwości. 
Wikła ono w rozumienie roli państwa, współzależności społecznych oraz legi-
tymizacji roszczeń i oczekiwań wobec państwa, a szerzej – wspólnoty politycz-
nej. Klasa średnia zdaje się tu kluczowa z przynajmniej dwóch powodów. Klasa 
ludowa nie ma poczucia wpływu ani kontrybucji na rzecz państwa, finansów 
publicznych, czyteż szerzej – wspólnoty. To być może jedno z kluczowych wy-
zwań w polityce: klasa ludowa nie widzi swego udziału w produkcji dobrobytu. 
W medioobrazie, przede wszystkim własnym, występuje wyłącznie w roli klien-
ta, beneficjenta. Z kolei klasie wyższej nie chodzi o zaangażowanie finansowe 
(wielkość podatków), ale o zasady i wartości, które do tej pory miały charakter 
niepodważalnego uniwersalium (np. zasada trójpodziału władzy, ale i efektyw-
ności gospodarki rynkowej). Tymczasem świat klasy średniej jest stale odtwa-
rzany, spajany, na skutek napięcia, w jakim funkcjonuje: między obrazem rosz-
czeniowej klasy ludowej a klasą wyższą, która jest na wyciągnięcie ręki, a jednak 
w istocie jest gdzie indziej.
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Medioobrazy konfliktu klasowego w klasie średniej

Soczewką, przez którą dostrzec można napięcia kluczowe w kształtowaniu się in-
teresów oraz świadomości klasy średniej, jest kwestia oceny rządowego programu 
500+ oraz transferów socjalnych, jakie PiS albo już wprowadziło, albo ma zamiar to 
zrobić. To w tej kwestii medioobraz klasy średniej, tak jak i medioobraz zwolenni-
ków PiS, jest najbardziej podzielony wewnętrznie. Kwestia ta zdaje się implodować 
w obu konfiguracjach: klasowej i partyjnej / politycznej.

Z jednej strony widać wyraźnie mocno obecną w dotychczasowym dys-
kursie publicznym oraz medioobrazach niechęć do roszczeniowej postawy oraz 
rozdawnictwa państwa:

Mamy podobne poglądy, bo przeważnie każdy z nas ma swoje firmy małe. I mamy 
te same problemy. Po prostu jeden drugiego rozumie. Że z nas, małych firm, tyl-
ko chcą ciągnąć i ciągnąć, żeby tam dawać, a jest rozdawnictwo wielkie w Polsce. 
I dlatego nas to oburza, bo skąd mamy na to wszystko dobierać. A powinno być 
inaczej w Polsce. Że powinni być, ten powinien dostać, co pracuje, odprowadza 
podatek. Ja dwoje dzieci wychowałam i żadnego 500+ nie dostałam nigdy. A też 
mi się należało. A teraz rodzą po czworo, sześcioro dzieci, a ona nie pracuje, bo 
mówi, że jej się nie opłaca pracować. No bo dostanie od państwa, dostanie potem 
zapomogę jeszcze. Do bidy pójdzie, do Caritasu pójdzie i jej się lepiej żyje, więcej 
ma niż ja. Nad samym morzem nawet było widać już, ile jest drugi rok więcej lu-
dzi [KS_K_IDI_29_B].

Taka postawa bliższa jest przedstawicielom klasy średniej mocno powiązanym 
z rynkiem: przedsiębiorcom, właścicielom niewielkich biznesów, pracownickom 
niewielkich przedsiębiorstw, w których mówi się o związkach pensji z obciążeniami 
płacowymi (daninami publicznymi). Ale nie można tu dokonać jasnego przyporząd-
kowania według tego kryterium, gdyż zupełnie odmienna postawa charakterystycz-
na jest nie tylko dla pracowników, którym bliżej do sektora publicznego, ale także 
dla tych, którzy będąc mocno powiązani z rynkiem, zupełnie inaczej postrzegają 
swe relacje z państwem / sektorem publicznym. Część przedstawicieli klasy śred-
niej, którzy uzasadniali swoje prawo (roszczenie) do środków publicznych, takich 
jak 500+, odwoływała się do merytokratycznej zasady „każdemu wedle zasług”:

To jest chociażby program 500+, tak, super, dostałem niedawno, tak, mam jedno 
dziecko, fajnie. Bardzo się cieszę z tego powodu. Natomiast ja nie jestem na tej 
zasadzie, że ktoś mnie kupi przez to. Ja doceniam dobre zalety tego programu, ale 
uważam, że też ma sporo minusów, trochę rozleniwia ludzi i jakby to są takie sytu-
acje, gdzie ja zdaję sobie też sprawę z tego. Ja wychodzę z założenia, że ja to biorę 
z czystym sumieniem dlatego, że to są moje pieniądze, że rząd nie ma swoich pie-
niędzy. Tak, rząd ma nasze pieniądze i rozdaje nasze pieniądze, więc dlaczego mam 
tego nie wziąć, tak? Skoro inni biorą i to są tego typu rozmowy. Szwagier jakby nie 
widzi tego i uważa, no, przecież dają ci, powinieneś na nich głosować itd. No, nie. 
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Jakby nie tą drogą. To są też zmiany związane z tym, co się dzieje w sądownictwie, 
tak, co się działo z Trybunałem Konstytucyjnym wcześniej. Oni podchodzą, zna-
czy, mówię „oni” w sensie: rodzina, żony też troszkę inaczej, bo mam wrażenie, że 
my jesteśmy tak bardziej na miejscu tutaj, Warszawa, okolice, tak. Tak, jesteśmy 
bardzo blisko tych całych wydarzeń. Natomiast, tak naprawdę, co tam na jakiejś 
zabitej wiosce daleko tak pod Białymstokiem interesują wydarzenia w Warszawie. 
Ja mam czasem takie poczucie. Oni się cieszą, że ktoś im dał pieniądze na konto, 
tak? Co ich obchodzi Trybunał, co ich obchodzi Sąd, póki nie będą mieli jakby do 
czynienia z tym, tak? Trochę to tak wygląda [KS_M_IDI_35_L].

Dużo mocniej osadzona w etycznej wizji wspólnoty oraz obowiązkach państwa, 
jako przedstawiciela wspólnoty, jest wizja, która bardzo wyraźnie krytykuje nie-
zgodę na rozdawnictwo. Jak widać, jednoczesne uzasadnienie prawa do daniny 
i wprowadzanie kryteriów zasługi rodzi pewne problemy: czasem trzeba podzielić 
własną rodzinę na tych, którzy bronią pryncypiów, i pomimo daniny nie popierają 
PiS, oraz tych, którzy w ogóle nie widzą reguł i ich zmian, jak w przypadku dalszej 
rodziny z okolic Białegostoku. To napięcie jest czasem uwewnętrznione:

Natomiast zastanawiałem się nad tym, czy dałbym się w jakiś sposób zagłosować, 
przekonać siebie, żeby zagłosować na PiS, i doszedłem do wniosku, że pewnie tak. 
Że gdybym zaczął tak na dobre analizować, tobym może i zaczął się zastanawiać 
nad tym, kurczę, dali te 500+, a tamci może zabiorą. Coś tu obiecują, to OK, nie 
ma sprawy. Teoretycznie mógłbym się może i dać przekonać i zagłosować. Tylko, 
powiem szczerze, że chyba bym się do tego nie przyznał, bo miałbym poczucie 
wstydu. I czasem mam takie wrażenie, że ludzie też się nie zawsze przyznają, do 
pewnych [rzeczy się nie] mogą przyznać. Tak, że głosują na kogoś, bo ich przekonał 
chociażby kwestiami finansowymi, ale mają jakby moralnego kaca przez to. Tak, 
i się chyba nie zawsze dadzą jakby. Znaczy, nie przyznają się do pewnych rzeczy, 
tak? To jest tak samo, jak z tym, czy ja kogoś przekonałem do czegoś, tak? Może 
ktoś, kogoś przekonałem, ale ktoś uważa, że nie. Z różnych względów ma po tym 
jakiegoś tam kaca.

A ten wstyd, czy moralny kac, na czym miałby polegać w tej sytuacji?
No tak sobie myślę, że gdybym oddał głos na PiS, tobym oddał ze względów tylko 
i wyłącznie finansowych. I z obawy przed, nie wiem, przed utratą chociażby tych 
500 złotych. I na tym polegałby moralniak. Że mam pełne przekonanie, że jakby 
od strony zawłaszczania państwa robią wiele złych rzeczy, i miałbym poczucie, że 
mnie kupili. I z tym byłoby mi źle. I pewnie dlatego bym się nie przyznał. Gdzieś 
bym się tego, gdzieś bym się tego wstydził. A z kolei, odwracając jakby zupełnie 
w drugą stronę, gdybym zagłosował na Lewicę – to jakby też kłóci się z moimi 
przekonaniami światopoglądowymi [KS_M_IDI_35_L].

Z powyższą postawą poszukiwania mieszczańskiego „zdrowego rozsądku”, po-
legającą na balansowaniu między hipokryzją a moralną wyższością wobec klasy 
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ludowej, konkuruje zupełnie inna. Taka, która wyraźnie traktuje daniny publiczne 
jako uprawnienie dajce godność, czy też przywracające symetrię w relacji między 
obywatelem (z klasy średniej) a państwem:

Mierzi mnie i będzie mierziło, że ktoś ma czelność nazwać mnie przekupną jakąś 
mendą, gnidą, za to, że mój ktoś, na kogo głosuję, przekupia mnie 500+. Tak, jest 
to tak żenujące stwierdzenie, tak daleko żenujące, że mi się w głowie nie mieści. Ja 
tylko chcę zaznaczyć, po cholerę i gdzie Polacy wyjeżdżali do Anglii, do Niemiec? 
Po socjal wyjeżdżali. Dostali ten socjal w Polsce i co? Jedyne, co można w mediach 
usłyszeć, to: „Rząd wam nic nie daje, to są wasze pieniądze”. Przecież rząd nie ma 
żadnych pieniędzy. A co mnie to obchodzi? Przecież podatki tak jak płaciłem, płacę. 
Teraz dostaję te 500+, wcześniej go nie dostawałem, jest to socjal. Pierwszy socjal, 
który się w Polsce pojawił, tak? Jest źle. Dlaczego? Dlaczego ludziom to przeszka-
dza? Dlaczego wykorzystują to w mowie nienawiści w stosunku do partii rządzącej? 
Bo dali socjal?… Nie trybię tego po prostu. […] W związku z tym ja uważam takie 
stwierdzenie, że „Kupujemy Polaków za 500+, za 13. emeryturę”, jest złe. Jest ha-
niebne, jest krzywdzące, chore, roszczeniowe jakieś. Jedyne, z czym tutaj się nie 
zgadzam, jeśli chodzi o rządzenie partii rządzącej PiS, to połączenie z Kościołem – 
jest to dla mnie, no, niestety [KS_M_IDI_32_L].

Dla klasy średniej, która głosuje na PiS, reprezentacja efektów 500+ jako kupowania 
oraz zaspokajania roszczeniowej postawy jest nie tylko związana ze wspomnianym 
poczuciem uzyskanej ekwiwalencji, ale przede wszystkim z odbieraniem godności 
beneficjentom (czyli de facto wszystkim rodzinom z dziećmi) oraz stygmatyzo-
waniem. To polityka pogardy, której kontrapunktem jest polityka pogardy wobec 
mniejszości, elit etc. – hasła formułowane przez przeciwników PiS. W tym ukła-
dzie podział na PiS i anty-PiS jest symetryczny: każdy ma swoje poczucie pogardy 
oparte na medialnych reprezentacjach: z jednej strony roszczeniowi beneficjenci, 
z drugiej – sprzedajne elity. Jak widać, powodów krytyki czy rezerwy w stosunku 
do partii rządzącej poszukuje się poza gospodarką. Chodzi tu raczej o związki par-
tii i państwa z Kościołem.

Na podstawie badań można stwierdzić, że katalizatorem wyartykułowa-
nia tego napięcia (a raczej – aliansu postrzeganego jako niezdrowe napięcie) jest 
sprawa pedofilii w Kościele. Pojawia się tu jednocześnie wyraźne napięcie między 
medioobrazem i wizerunkiem, a przede wszystkim dyskursem o Kościele, które 
funkcjonuje pomiędzy wyborcami. Z rządowych mediów nie należy się spodzie-
wać krytyki Kościoła, a z pewnością – rzetelności w dotyczącym Kościoła prze-
kazie. Trzeba zatem korzystać z innych mediów; sprzyja temu strategia „dwóch 
nóżek”, ale niebagatelną rolę odgrywają także media społecznościowe. Przy czym 
rzadziej chodzi o profil i dyskusje na Facebooku, a częściej o fora i strony, na któ-
rych można znaleźć relacje, komentarze i świadectwa, a także platformę YouTube, 
jak w przypadku filmu braci Sekielskich. Klasa średnia korzystająca z mediów cy-
frowych (a więc właściwie wszyscy poza częścią osób w wieku emerytalnym) nie 
izoluje się od kodu, który, przynajmniej w teorii, jest opozycyjny, krytyczny wobec 
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rządu czy Kościoła. Raczej aktywnie go analizuje, zestawia informacje i opinie oraz 
separuje się w tej kwestii się od agendy i dominacji treściowej mediów publicznych. 
Jest więc jasne, że wyborcy PiS z klasy średniej nie wierzą bezwarunkowo mediom 
wspierającym PiS (czyli nie tylko mediom publicznym), lecz jednocześnie w sferze 
publicznej nie artykułują swej rezerwy wobec partii rządzącej, a przede wszystkim – 
krytyki Kościoła katolickiego. 

Ta kwestia dzieli odbiorców zarówno w klasie ludowej, jak i średniej. Istnie-
je grupa wyborców PiS krytycznie nastawionych do Kościoła katolickiego. Czytują 
oni, a przede wszystkim są wyczuleni na przekazy antyklerykalne, na ogół także 
rezygnują z praktyki chodzenia do kościoła. Wśród większości badanych wybor-
ców PiS związki Kościoła katolickiego z polityką (np. przez obecność wątków po-
litycznych w treści przekazu księży) nie są dobrze widziane, nie decyduje to jednak 
o odrzuceniu przez nich Kościoła jako instytucji. Po pierwsze grupa ta identyfikuje 
się ze wspólnotą, po drugie – z korpusem konserwatywnych wartości, w których 
naczelną pozycję zajmuje rodzina. Dlatego też respondenci ci akceptują niemal 
powszechnie krytykę Kościoła skierowaną w stronę nieheteronormatywnej ro-
dziny. Delegitymizacja Kościoła popierającego partię nie jest więc równoznaczna 
z delegitymizacją całości jego dyskursu i publicznego obrazu. Szczególnie w klasie 
średniej punktem granicznym jest tzw. wizja konserwatywnej tolerancji, a zatem: 
można akceptować różnice w tożsamości płciowej, ale tylko wówczas, jeśli nie będą 
one eksponowane i legitymizowane publicznie. W medioobrazie świata wyborców 
PiS nie ma miejsca na reprezentację innego rozumienia wartości rodziny. Konser-
watywna tolerancja ma więc prawdopodobnie znaczenie tylko w osobistym do-
świadczeniu – świadomości istnienia oraz kontaktu z osobami homoseksualnymi 
w życiu codziennym. Prawda o tożsamości płciowej nie może być wypowiedziana 
na głos. Kwestia tożsamości płciowej jest tu ważna także dlatego, że wśród popie-
rających PiS kobiet z klasy średniej występuje sprzeciw wobec zaostrzania ustawy 
aborcyjnej i akceptacja, a czasem nawet – aktywne uczestnictwo w protestach w tej 
kwestii. Kobiety są zatem w stanie dostrzec męską dominację i próbę dalszych re-
presji wobec nich, ale nie widzą związku między represjami w stosunku do nich 
a nietolerancją homoseksualistów. To, co z pewnością pozwala na utrzymanie tej 
dysocjacji, to publiczny wizerunek homoseksualizmu jako związku dwóch męż-
czyzn, artykułowany poprzez niezgodę na małżeństwa dwóch mężczyzn, tudzież 
adopcję przez nich dzieci. Konserwatywny światopogląd wiąże się z tożsamością 
wspólnotową, ale w niej samej właściwie nie pojawia się symbol Polaka-katolika. 
Jest to wizja wspólnoty opartej raczej na bohaterstwie i poświęceniu, na posta-
wie wobec narodu, nie zaś na związku wiary katolickiej z tożsamością narodową. 
Kościół katolicki nie jest niezbędny w tożsamości narodowej, tak jak silna wizja 
wspólnoty, która broni swej tożsamości przed obcym wpływem. Jednocześnie in-
stytucja Kościoła zdaje się jedną z tych, które pozwalają się na co dzień rozpoznać 
jako społeczność. Kościół jest zatem miejscem spotkań. 

Wizja wspólnoty heroicznej mogłaby wyjaśniać jednoczesną niechęć do 
uchodźców. Artykułowana homofobia i niechęć wobec obcych połączone są pod 
parasolem heroicznej wspólnoty. Nie jest to jednak wizja wspólnotowości opartej 
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na autarkii. W badaniach właściwie nie pojawiały się bezpośrednie artykulacje nie-
chęci wobec Unii Europejskiej, choć przejawiały się wątki zależności, szczególnie 
ekonomicznej, od międzynarodowych korporacji. Jak się wydaje, to właśnie sto-
sunek do innych nacji oraz współzależności między Polską a innymi krajami jest 
jedną z najbardziej złożonych i nieuspójnionych wizji tego, jakie są granice i wy-
miary suwerenności wspólnoty narodowej w światopoglądzie wyborców konser-
watywnych. Wątek ten wymagałby odrębnych badań, pogłębienia, by można było 
stwierdzić, na ile to wizja wspólnot, które rozpoznają swoje interesy i dążą do ich 
osiągania poprzez ścieranie się oraz twarde negocjacje, bliska ideologii partii rzą-
dzących, a na ile wizja wspólnoty określanej jako wspólnota wartości i np. wiary. 
Kwestie te są odległe emocjonalnie dla respondentów, nie stanowią więc punktu 
odniesienia, gdy mowa o polityczności, inaczej niż w przypadku problemów opisa-
nych powyżej. Podtrzymywanie zabarwienia emocjonalnego w sporach światopo-
glądowych jednocześnie dystansuje wobec innych spraw, a przede wszystkim nie 
skłania do uspójniania wizji wspólnotowości. Pozostaje ona zawieszona w próżni.

Wyborcy alfa

Przesunięcie z autorytetów na punkty autoryzacyjne nie implikuje całkowitej eli-
minacji konkretnych osób, postaci, które skupiają uwagę innych. Obecnie w me-
diach społecznościowych widzimy przede wszystkim tego typu osoby. Nie jest to 
bynajmniej zjawisko nowe, które zapoczątkowałyby sieci cyfrowe. Nieformalni li-
derzy opinii istnieli zawsze. Socjologowie mówią tu o dwóch zasadniczych rysach 
tego typu osób: pełnią one role socjometrycznych gwiazd, mają zróżnicowane sieci 
kontaktów, różne, wielowymiarowe sieci powiązań. Ucyfrowienie sieci sprawiło, 
że zasięg takich osób zasadniczo się zmienił. Czy jednak możemy powiedzieć, że 
cyfrowość zmieniła jedynie skalę? Wiele badań wskazuje, że absolutnie nie można 
zredukować ucyfrowionych sieci do innego nośnika. Cyfrowe sieci stały się rów-
noważne z uczestnikami, którzy owe sieci współtworzą, wpływają na ich charakter, 
widoczność i różnorodność tego, co dostrzegalne przez użytkowników sieci bez 
dodatkowej ich aktywności (np. poszukiwania informacji, sprawdzania statusów 
i profili osób, które na ogół nie pojawiają się we własnej sieci etc.).

Nie jest to miejsce na ważną dyskusję o filtrowaniu społecznościowym, 
tzw. bańkach komunikacyjnych (echo chambers) czy o zamknięciu poznawczym (Ba-
torski 2015). Badania pokazały jednak wyraźnie, że istnieją liderzy opinii, których 
proponujemy określić jako „wyborców alfa”. To osoby o różnej proweniencji, z roz-
maitymi motywacjami. Łączy je jednak zróżnicowana sieć powiązań, zajmowanie 
centralnej pozycji w tych sieciach, aktywne podtrzymywanie relacji (różnorodności 
sieci lub też jej spójności, o czym poniżej) oraz przekazywanie, tudzież komento-
wanie, informacji, które uznawane są przez innych za wiarygodne i warte uwagi. 
Stawiamy tezę, że to właśnie wyborcy alfa mają zasadnicze znaczenie w kwestii cyr-
kulacji treści i formatów medialnych. To oni stają się po części gatekeeperami, po 
części sygnalistami lub obrońcami racji. Są ważnymi sojusznikami w utwardzaniu 
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medioobrazów. Fundamentalnym ich rysem jest ponadprzeciętna aktywność ko-
munikacyjna oraz relacyjna. Nie chodzi więc o bycie nieformalnym portalem, plat-
formą informacyjną, ale kimś, kto podtrzymuje, a często – rozszerza swe sieci relacji. 

Motywacje i źródła aktywności wyborców alfa są bardzo różnorodne. Wy-
różniliśmy tu kilka kluczowych, naszym zdaniem, kategorii:

• osoby, które mają wysoki kapitał społeczny, wynikający z podtrzymywa-
nia szeregu relacji powstałych w czasie socjalizacji – dojrzewania, gdy sieci 
społeczne są na ogół bardziej zróżnicowane, bądź też za sprawą swej ścież-
ki zawodowej. Rozległość sieci relacji jest kwestią względną, ale w swym 
środowisku zdecydowanie wyróżnia tego typu osoby. Wyborcą alfa nie-
koniecznie jest ten, kto wie lepiej, ale raczej ten, kto zna dużo źródeł, ma 
dostęp do informacji;

• osoby, które mają wyższe kompetencje, jeśli chodzi o komunikację. Nieko-
niecznie są to zatem eksperci w danej sprawie (np. polityce czy gospodarce), 
liczy się raczej sposób komunikacji, formułowania sądów (budowania po-
stów na Facebooku) i zestawiania informacji, który przyciąga uwagę;

• osoby, których zainteresowania i wyższe kompetencje komunikacyjne wy-
nikają często z własnych zainteresowań – z „zajawek”, hobby, wiedzy pro-
fesjonalnej, które dają potencjał do zajmowania wyższej pozycji w społecz-
ności. Potencjał ten jest jednak tylko punktem wyjścia, ponieważ zwykle 
dotyczy tylko jednego rodzaju, jednego kręgu znajomych, a wyborcy alfa 
na ogół zrzeszają i łączą różne środowiska;

• osoby, które często mają za sobą mniej lub bardziej wyraźne i dostrzegalne 
epizody aktywności publicznej: demonstracji, protestów, zarówno on-line, 
jak i off-line.

Wyjaśnienie pozycji wyborcó alfa zdaje się więc początkowo bardzo proste: to osoby, 
które były i są gwiazdami socjometrycznymi, ale oprócz tego są aktywne w dysku-
sjach i kwestiach politycznych, co wywołuje synergię. Takie osoby siłą rzeczy mają 
potencjał do bycia widocznymi, gdy wyrażają swe opinie polityczne lub dystrybuują 
polityczne treści. Jesteśmy skłonni wyróżnić dwa typy wyborców alfa:

• tych, którzy dbają o integrację poznawczą swej społeczności: to osoby, któ-
re bardzo aktywnie wspierają swoje wybory polityczne, a przede wszyst-
kim wyjątkowo aktywnie krytykują „drugą stronę”. Niniejsze badania nie 
pozwalają na wyciąganie w tej mierze wiążących obserwacji, ale pozwalają 
przypuszczać, że tego typu wyborcy alfa rzeczywiście integrują swe grupy, 
a jednocześnie sprawiają, że ich krąg, bańka informacyjna, radykalnie się 
zamyka, ograniczając różnorodność tego typu społeczności;

• tych, którzy starają się podtrzymać różnorodność swej sieci poprzez prze-
kazywanie rozmaitych treści z różnych źródeł. Każda dystrybucja informa-
cji bądź komentarz poprzedzone są weryfikacją tej informacji lub wskaza-
niem jej źródła. Praca tych osób do złudzenia przypomina funkcję serwisów 
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informacyjnych. Mają one dużo bardziej lokalny zasięg (dzielą się informa-
cjami ze znajomymi lub w kręgu opinii), niemniej – przez to także – większą 

„ziarnistość”, większy poziom szczegółowości. W ich przypadku nie chodzi 
o samą informację, ale jej kontekst. Dlatego też wyborcy alfa są nieco bardziej 
wyczuleni na weryfikację źródła. Pełnią więc funkcję gatekeeperów, choć 
nikt ich do tego nie powołał ani nie wyznacza im standardów weryfikacji. 
To praca, która powstaje i jest legitymizowana oddolnie, poprzez reakcję 
innych, w sieci, w gronie znajomych.

Nasze badania pozwoliły zidentyfikować wyborców alfa i wstępnie ich scharak-
teryzować. Możemy się jedynie domyślać, że ich charakterystyka jest powiązana 
z charakterem społecznym grup, w których funkcjonują. Jednak – poza hipoteza-
mi – nie jesteśmy w stanie stwierdzić, jaka jest dynamika rozwoju, zasięg ani jaki 
wpływ mają wyborcy alfa na preferencje polityczne. Możemy jednak, idąc ścież-
ką wyznaczoną przez teorie i metody wykorzystywane w tej analizie, przyjąć, że  
działanie wyborców alfa nie polega na tym, że mówią oni, jak głosować. Ich wpływ 
polega przede wszystkim na tym, że współtworzą oni agendę dnia, redukują zalew 
informacji poprzez wskazywanie na te, które miałyby być istotniejsze, ale jedno-
cześnie – które zawierają już ich oceny i atrybucje. Jednoczesność tych dwóch pro-
cesów, informowania i komentowania, jest tu inherentną cechą komunikacyjną. 
W pewnym sensie wynika z interaktywnej natury komunikacji on-line i off-line, 
której codziennie doświadcza wyborca i obywatel. Jest on więc z jednej strony po-
datny na wpływ relacji, które dalekie są od jasności, gdy idzie o standardy kreowa-
nia przekazu, relacji plasującej się między informacyjną a interpretacyjną funkcją 
przekazu, ale z drugiej – jest w sposób naturalny uwikłany w komentarze, reakcje, 
zapośredniczenia i remediacje. Widać tu przynajmniej dwa ważne rysy charakte-
ryzujące wyborców alfa. Pierwszy to kwestia umiejętności dysocjacji między tożsa-
mością jednostki, interlokutora, a rolami, jakie przybiera. Wyborcy i wyborczynie 
alfa zdają się rozumieć, że dyskusja musi abstrahować od ataków personalnych. Ale 
jednocześnie – to właśnie ich osobiste opinie są źródłem interakcji. Dlatego też ich 
interakcje są ciągłym balansowaniem między zaangażowaniem a dystansem. Do-
brze to ilustruje poniższa wypowiedź:

Wiele razy wymieniam zdanie: „To się kończy raczej wszystko źle”. I to jest coś, co 
ja przeżywam nieustannie, ale tak w sensie nawet osobistym, takim emocjonal-
nym. Bo zauważyłem, że ludzie odbierają wygłoszenie poglądu na jakiś temat, 
w którym burzę ten ich świat, jako atak na nich ad personam, wyraz nietolerancji, 
same najgorsze rzeczy. I właśnie, jak chcę iść na szybki skrót i powiedzieć, to się 
to zawsze źle kończy. I powiem tak, że w zasadzie, jak jestem na tyle jeszcze, że mi 
się ta taśma, jeszcze tę refleksję mam szybką, to muszę zacząć zawsze od takiego 
zdania, że, no, słuchaj, nie da się tak opowiedzieć, ja cię lubię, wiesz. Coś takiego, 
takie zagłaskanie kogoś, takiego wstępnego zagłaskania, absolutnie nic nie mam 
do ciebie, absolutnie. Tak się pozabezpieczam na 10 jakby stron, może ewentual-
nie tam coś wrzucić, ale jakbym to zrobił bez tego i wszystko tak wrzucił od razu, 
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to zawsze usłyszę na swój temat, no nawet takie inwektywy, typu takie straszne 
rzeczy. Ale niestety nie umiem tego robić w sposób taki, jakby to powiedzieć, mam 
tak, że raczej zapominam o tym, i to się źle kończy. Ludzie potrzebują ogólnie ak-
ceptacji. Oni by tak chcieli, że tak jest dobrze [Alfa 2].

Jak się wydaje, nie wszyscy i nie zawsze są w stanie zachować dystans oraz przeko-
nanie o kontroli sytuacji. Inny wyborca alfa wyjaśnia, dlaczego zrezygnował w dy-
stansu i zachowywania neutralności: 

Mam wrażenie, że kiedyś miałem większą tolerancję. Większą możliwość, nie wiem, 
wy chyba nazywacie to postawą otwartości. Większa otwartość, ale te mechani-
zmy niestety działają w tej chwili tak, że trzeba się dość mocno jednak opowiadać. 
To znaczy, może, wie pan co, może też popełniliśmy taki błąd, że zbyt dużo jed-
nak tolerowaliśmy tego typu zachowań, chyba. To jest tak, że jak się jeden, drugi, 
trzeci raz nie reaguje na przemoc, to ona staje się takim elementem codziennym, 
elementem pejzażu, który pana otacza, nie? Poza tym też czujność się chyba traci 
wtedy. Raz, drugi, trzeci to jest tak. Ja tu miałem też takich znajomych w MIEŚCIE 
i oglądaliśmy sobie na przykład mecz jakiś, reprezentacja grała mecz. I to w knaj-
pie, wie pan, idzie się z kolegami. I przychodził koleżka, taki sympatyczny, wie 
pan, sympatyczny, w tej chwili już ojciec tam. I do dziś pamiętam ten moment, 
potem sobie plułem w brodę, że nie reagowałem. Bo on miał co jakiś czas taką 
wrzutkę rasistowską, że murzyn, że nanana, a potem się śmieje, i, mówię, trzeba 
było zareagować i powiedzieć: „Co ty w ogóle?”. I on uznał, że to jest po prostu taki 
status jakby, że my już tak mamy i możemy w takim świecie w ogóle żyć [Alfa 1].

Badania wyborców i wyborczyń alfa wskazują, że zarówno oni sami, jak i uczest-
nicy ich sieci mają zdecydowanie lepszą orientację w życiu społeczności lokalnych. 
Polityczność na tym poziomie jest przez nich lepiej rozpoznana, nawet jeśli dekla-
rują dystans do polityki. Wyborcy alfa potrafią także wskazać i opowiedzieć, na ile 
w ich społecznościach pojawiają się sytuacje sygnalizowania nadużyć władzy, czy 
pojawiają się sygnaliści. Wyborcy alfa pełnią więc szczególnie dużą rolę na poziomie 
lokalnym, bo to właśnie tu są oni identyfikowani przez rozmaite zaangażowania, 
autoryzujące ich informacje, już nie tylko dotyczące lokalności.

Na zakończenie można powiedzieć, że jesteśmy w trakcie procesu utwar-
dzania się struktur, w których wyłaniają się nasze medioobrazy. Nie powstają one 
w próżni społecznej, w świecie bez podziałów społecznych. Jak wskazaliśmy, w obec-
nej konfiguracji żadna klasa nie ma komfortowej sytuacji: poznawczego dystansu 
ani przekonania o wiarygodności. Wszyscy o nią walczą. Nasze badania pokazują, 
że proces tej walki przypomina nieco spiralę, w której kolejne, mocniejsze utwar-
dzanie medioobrazu w obrębie własnej grupy odniesienia oznacza wzrost świado-
mości różnicy (kontrastu) wobec innych. Póki co jest to różnica traktowana jako 
zagrożenie. Jak się zdaje, wynika ono w dużej mierze także z niepewności, jaką ge-
nerują cyrkulacje treści. Słabość instytucji autoryzujących powołuje nowych uczest-
ników (wyborców alfa), ale także nowe ryzyka, np. łatwej manipulacji na większą 
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skalę. Sama świadomość wpływu infrastruktury cyfrowej, tj. zarządzających nimi 
bezosobowych mechanizmów (algorytmów, baz danych), ale przede wszystkim 
konkretnych osób – właścicieli owych sieci i platform, nie sprawia, że można sobie 
z tym poradzić. Mechanizmy kształtowania sieci i cyrkulacji informacji pozostają 
niejawne. I bez względu na to, czy uda się stworzyć społeczności, w których ceni się 
oddzielanie własnych tożsamości od ról, w których uczestnicy występują, a w kon-
sekwencji – potrafi się oddzielić argument na rzecz jakiejś racji od ataku na osobę, 
kwestia infrastruktury, w której budowane są relacje między mediami a polityką, 
pozostanie kluczowa. Efektem ubocznym, na który wskazaliśmy w niniejszym ra-
porcie, jest pojawianie się wewnętrznego zróżnicowania na linii spraw, takich jak 
interes grupowy czy wartości grupowe, które wydają się katalizatorami przyszłej, 
wyraźniejszej tożsamości klasowej, szczególnie klasy średniej. Staje ona przed za-
daniem identyfikacji swych uprawnień i roszczeń. Konfiguracja dwóch obozów 
świętej wojny nie jest komfortowa. Nie da się w niej „pięknie różnić”. W związku 
z tym można przyjąć, że przed nami proces rosnącego napięcia między różnymi 
wizjami relacji między klasą a wspólnotą-społeczeństwem, przede wszystkim w ob-
rębie klasy średniej, ale także w odniesieniu do klasy ludowej.

Wnioski

Mechanizmy pozyskiwania wiedzy, aktywności w zapośredniczonych relacjach i in-
terakcjach, szczególnie wokół polityki, szybko się zmieniają, choć pozornie świat 
pozostaje taki sam. Ludzie wciąż oglądają swoje „dzienniki”, czytują nagłówki gazet, 
choć już zdecydowanie częściej w wersji elektronicznej, słuchają radia, szukając 
porządku dnia. Jednak te dobrze znane praktyki są stale remediowane przez inne – 
rozmowy, zapośredniczenia, wyszukiwania oraz „zaczepki” od innych – z siecio-
wych mediów cyfrowych. Zmienił się status wiedzy i eksperta. Zniknęły autorytety, 
a w zamian pojawiły się co najwyżej punkty i osoby rozmaicie autoryzujące przekaz. 
Wraz ze wzrostem różnorodności praktyk medialnych Polaków oraz zmniejszeniem 
znaczenia mediów analogowych radykalnie zmalały mechanizmy obiektywizacji. 
Zniknęli gatekeeperzy, którzy uwiarygadniali przekaz na wejściu, dziennikarze, 
wydawcy, reporterzy, którzy mieli czas i przekonanie, że każda informacja musi 
zostać zweryfikowana i zobiektywizowana, nim okrasi się ją komentarzem. Za-
miast tego pojawiły się nowe ośrodki tworzenia i dystrybucji informacji, na ogół 
zmieszanych z komentarzami i opiniami. Z jednej strony świat nieco się skurczył – 
dla respondentów badania najbardziej wiarygodni byli naoczni świadkowie i sku-
teczny sposób manifestacji „z pierwszej ręki”. Stąd kariera filmów nagrywanych 
na miejscu zdarzeń i zdjęć przesyłanych za pomocą mediów społecznościowych. 
Ugruntowują one wypowiedzi autentycznych ludzi (zgodne z ich doświadczeniami, 
pokazujące spójność między życiem a przekazem). Proponujemy w związku z tym, 
by wytwarzane przez jednostki, choć stale uspołeczniane (zapośredniczane przez 
innych), reprezentacje świata powiązane z praktykami medialnymi określać jako 
medioobrazy. Podlegają one ciągłej zmianie, podmywaniu przez informacje, których 
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natura jest bardzo różnorodna, źródła niepewne, ale za to domagające się reakcji. 
Medioobrazy powstają w wyniku napięcia między potrzebą (imperatywem) obser-
wacji świata takim, jaki on jest, gdy tylko wykracza poza osobiste doświadczenie, 

„produkującym” stale rozmaite wydarzenia, a potrzebą utwardzenia rzeczywistości – 
budowania spójniejszego i pozbawionego niepewności świata. Medioobrazy to już 
nie tyle informacje i komentarze do nich, co obrazy świata, na podstawie których 
buduje się jego rozumienie i przeżywanie.

Upowszechnia się praktyka utwardzania wiedzy, czyli budowania trwal-
szego medioobrazu poprzez poszukiwanie „dwóch nóżek” – informacji czerpanej 
z dwóch źródeł, które postrzegane są jako różne, przede wszystkim ze względu na 
szerszą pozycję nadawcy (kanału informacyjnego jako części stacji telewizyjnej, 
tytułu prasowego czy koncernu medialnego).

Coraz ważniejsze stają się opinie nieformalnych liderów opinii („informa-
torów Alfa”), selekcjonujących i autoryzujących przekaz; nie są nimi wyłącznie le-
piej wykształceni, a coraz rzadziej – naturalni do niedawna liderzy, jak dziennika-
rze, eksperci czy naukowcy. Znikają dotychczasowe autorytety w mediach – znani 
dziennikarze, nie tyle jako postaci publiczne, funkcjonujące w gronie celebrytów, 
o których mówi się w odpowiednich formatach, lecz jako gatekeeperzy, komen-
tatorzy i autoryzujący informacje. Minimalne zróżnicowanie stanowisk (przeciw 
monopolowi) wystarcza, by zakotwiczyć informację (news) i stworzyć opinię.

Różnice w legitymizacji wiedzy o świecie i poglądów w sferze publicznej ze 
względu na porządek klasowy są mniej wyraźne niż dotąd. Znacząco słabsze są do-
tychczasowe mechanizmy legitymizacji wiedzy przekraczającej wymiar uwikłanej, 
ideologicznie określonej interpretacji. W tej sytuacji wydarzenia, które mają swą 
skalę, generują wysoki stopień zainteresowania poprzez zaskoczenie (lub niedo-
wierzanie), a w konsekwencji – organizują agendę, zainteresowanie oraz tematykę 
różnorodnych sposobów ugruntowywania świata.

W obecnej architekturze komunikacji integralną częścią przekazów medialnych 
są również komentarze uczestników, bądź to bezpośrednio na stronach, na których 
obecne są treści, bądź w mediach społecznościowych, gdzie treści podaje się dalej.

Proces zacierania różnicy między relacją / informacją a komentarzem, który 
jest obserwowany od dawna (Chomsky 1997; Lewicki 2013; Halawa 2013), przekła-
da się na zmianę oczekiwań wobec mediów. Utwardzanie obrazów rzeczywistości, 
powstałych na bazie użytkowania mediów oraz codziennego doświadczenia bez-
pośredniego (pracy, spotkań, obserwacji i interakcji face-to-face), coraz częściej 
polega na zestawianiu ze sobą zróżnicowanych źródeł informacji. Jest to jednak 
proces kosztowny, ponieważ:

• wymaga więcej czasu i większego zaangażowania;
• nie pozwala na łatwe zakotwiczenie informacji w autorytatywnej i wia-

rygodnej opinii, a brak autorytetów wiąże się z poszukiwaniem osób / ról 
związanych z „autoryzacją” zarówno źródeł, jak i opinii;

• zestawianie źródeł odbywa się raczej poprzez poszukiwanie „najbliższego 
podobieństwa”, a nie radykalnie odmiennych źródeł i ich interpretacji (co 
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przekłada się np. na oglądanie „Faktów” i „Wydarzeń” Polsatu, a niekoniecz-
nie „Faktów” TVN i „Wiadomości” TVP), choć tu warto zaznaczyć, że to wła-
śnie wśród zwolenników rządu Zjednoczonej Prawicy częściej pojawiały się 
zestawienia kontrastujących źródeł informacji („Wiadomości” i „Faktów”, 

„W Sieci” i „Gazety Polskiej Codziennie” z „Gazetą Wyborczą” etc.);
• dla tych, którzy nie są w stanie wykonać powyższego, oznacza ignorancję – 

w jakimś stopniu refleksywizowaną rezygnację z użytkowania mediów sta-
rego typu.

Procesy utwardzania medioobrazów nie prowadzą do trwałego układu, w którym 
domknięte pozostają wspólnoty użytkowników, odwołujących się do podobnych 
źródeł i kryteriów wiarygodności. Utwardzanie prowadzi raczej do emocjonalnej 
identyfikacji ze wspólnotą poznawczą („takich jak ja”), lecz jednocześnie do iden-
tyfikacji „drugiej strony” (tych, którzy medioobrazu nie podzielają). Refleksywi-
zacja jest kwestią stopnia, intensywności, nie zaś wyłącznie pozycji w strukturze 
społecznej. Ale to, jak refleksywizowane medioobrazy są legitymizowane w sferze 
publicznej, zależy od kompetencji, pozycji społecznej, a wreszcie – bycia w okre-
ślonej wspólnocie poznawczej. O ile jeszcze niedawno był to raczej przywilej tych, 
którzy ćwiczeni byli w refleksywizacji poprzez nadawanie wysokiej wartości samo-
dzielnemu, krytycznemu myśleniu (normy edukacji klasy średniej i wyższej), o tyle 
dziś do wiązania, a czasem uspójniania świata wzywani są właściwie wszyscy. Nie 
znaczy to jednak, że wiązanie różnorodnych informacji nie jest zróżnicowane. Sta-
raliśmy się wskazać, że praktyki używania mediów są także zróżnicowane klasowo, 
a w efekcie – „produkują” medioobrazy, które mają inne źródła wiarygodności czy 
siłę legitymizacji. To zaś jest przesłanką do roszczeń wobec sfery publicznej i sektora 
publicznego. Kwestia oceny programów transferów finansowych, przede wszyst-
kim programu 500+, stała się dla nas soczewką, przez którą można było dostrzec 
różnie kształtowane medioobrazy oraz wynikające z nich przesłanki do oczekiwań 
i roszczeń. Jesteśmy przekonani, że podobnych kwestii może być więcej, zaś pro-
gram 500+ nie musi być jedynym wydarzeniem organizującym podziały, ognisku-
jącym uwagę rozmaitych grup społecznych na tyle, by ujawniać wyraźne podziały 
społeczne oraz grupowe interesy.

Warto podkreślić, że medioobraz klasy ludowej pozwala zidentyfikować wła-
sny interes grupowy (jak roszczenie zabezpieczenia społecznego ze strony państwa), 
ale de facto nie umożliwia rozpoznania własnego wkładu w państwo. Beneficjenci 
pozostają beneficjentami, którzy konsumują zasiłki, ale nie produkują wspólnego 
zasobu. Widać to wyraźnie w tych medioobrazach klasy średniej, w których albo 
odmawia się w ogóle prawomocności transferom finansowym, albo też proponuje 
się podział zgodny z regułą merytoryczną, według której słabiej zarabiający mie-
liby mieć mniejsze prawo do transferów. Zupełnie inaczej jest w klasie średniej, 
w której wkład w państwo (podatki, wysiłek, udział w wyborach) jest przesłanką 
do definicji oczekiwań, legitymizacji roszczeń oraz identyfikacji wartości, a przede 
wszystkim – zasady sprawiedliwego podziału. W obrębie samej klasy średniej mamy 
do czynienia z co najmniej dwiema wizjami sprawiedliwego podziału i roszczeń. 



Jakie są tego źródła i konsekwencje – to wymagałoby odrębnych badań. Podobnie 
jak kwestia tego, jakie wydarzenia stają się osiowymi oraz na skutek czego tak się 
dzieje – przekazu dnia w mediach analogowych, czy też sieciowych obiegów no-
wych mediów? Nasze badania wskazują, że ze względu na remediacje niemożliwe 
jest łatwe oddzielenie jednych mediów od drugich ani jednoznaczne wskazywanie 
na związki przyczynowo-skutkowe. Jednocześnie jednak jesteśmy świadomi, że 
wspomniane relacje wymagają pogłębionych, bardziej złożonych badań. Z pewno-
ścią wskaźniki korzystania z kanałów komunikacyjnych (telemetria) do tego nie 
wystarczą, podobnie jak same rozmowy.
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Aneks metodologiczny

Materiałem badawczym było 85 indywidualnych wywiadów pogłębionych, prze-
prowadzonych z respondentami w 4 lokalizacjach. Wywiady zostały spisane, a na-
stępnie zakodowane. Analiza obejmowała klasyfikację kodów, ich interpretację oraz 
wybór tych cytatów, które odpowiadały dominującym kodom lub klasyfikacjom 
zaproponowanym w raporcie. Wywiady prowadzone były według częściowo struk-
turyzowanego wywiadu (schemat dyspozycji – poniżej), który trwał od 1 do 2 godzin. 

W przypadku dwóch lokalizacji (1 i 2) przeprowadzonych zostało także 5 wy-
wiadów powrotnych z liderami opinii, tzw. wyborcami alfa, zidentyfikowanymi po 
wywiadach indywidualnych, na podstawie aktywności medialnej oraz ich aktyw-
nego zaangażowania w sprawy polityczne (on-line i/lub off-line).

W próbie pojawiło się 20 zwolenników Zjednoczonej Prawicy, 25 zwolen-
ników Koalicji Obywatelskiej / Platformy Obywatelskiej, 9 zwolenników Lewicy, 
5 zwolenników Konfederacji, a pozostali deklarowali niezdecydowanie lub alter-
natywę, zaś 4 zdefiniowało się jako wyborcy anty-Zjednoczona Prawica; 3 respon-
dentów odmówiło podania swych preferencji partyjnych.

Podział klasowy wyznaczony został przede wszystkim ze względu na zawód 
respondentów. Wykorzystanie kategorii wykonywanego zawodu w celu przypo-
rządkowania badanych do klas podyktowane jest coraz większą niewspółmierno-
ścią dyplomów jako świadectw kapitału kulturowego. Rozpatrywanie czynnika 
wykonywanej przez respondenta pracy pozwala w większym stopniu uwzględnić 
proces przekładania kwalifikacji na pozycję zawodową, co często wymaga dodat-
kowych niezinstytucjonalizowanych form kapitału kulturowego. Na przykład wy-
kształcenie wyższe prawnicze może oznaczać przynależność do wolnych zawodów 
i tym samym do jednej z frakcji klasy wyższej (kiedy prowadzi się własną kancelarię 
prawną), jednak gdy przekłada się na zatrudnienie w administracji na stanowisku 
specjalisty, oznaczać będzie przynależność do klasy średniej. W sytuacji, gdy poda-
nie przez respondenta zawodu nie pozwalało na precyzyjne określenie klasy, do-
datkowo uwzględniano wykształcenie, poziom dochodów lub formę zatrudnienia 
w rozróżnieniu na pracę najemną i prowadzenie własnej działalności gospodarczej.
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Lokalizacje badań

1. Miasto powyżej 100 tys. mieszkańców; woj. mazowieckie; przeprowadzo-
nych 6 wywiadów z przedstawicielami klasy ludowej, 9 – z przedstawicie-
lami klasy średniej oraz 9 – klasy wyższej.

2. Miasto powyżej 30 tys. mieszkańców; woj. śląskie, miasto powiatowe; prze-
prowadzonych 7 wywiadów z przedstawicielami klasy ludowej, 10 – z przed-
stawicielami klasy średniej oraz 3 – klasy wyższej.

3. Miasto powyżej 7 tys. mieszkańców; woj. mazowieckie, gmina miejsko-wiej-
ska; przeprowadzonych 6 wywiadów z przedstawicielami klasy ludowej, 
7 – z przedstawicielami klasy średniej.

4. Miasto powyżej 50 tys. ludności, woj. mazowieckie; miasto powiatowe; 
przeprowadzonych 11 wywiadów z przedstawicielami klasy ludowej oraz 
8 – z klasy średniej.

Schemat dyspozycji do indywidualnego  
wywiadu pogłębionego 

I Czas po pracy

Spędzanie czasu po pracy i praktyki kulturowe, w tym wyjazdy na działkę, 
wspólne posiłki poza domem, uczestnictwo w imprezach plenerowych

II Świat mediów i polityka

Źródła wiedzy o polityce 
Korzystanie z mediów a polityka 
Opinia o neutralności mediów
Rozmowy o polityce
Aktywność medialna
Praktyki religijne

III Praktyki polityczne i sfera publiczna

Aktywność medialna wokół polityki i aktywność polityczna (pytanie o afi-
liacje partyjne, wybory, udział w demonstracjach) 

IV Metryczka polityczna

Udział w wyborach: parlament (bieżąca kadencja, planowany wybór), sa-
morządowe, europejskie
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kod wywiadu klasa profil polityczny 
(na kogo głosował 
w przeszłości, 
na kogo teraz)

wiek wykonywany 
zawód

forma  
zatrudnienia

wykształcenie w związku /  
osoba samotna

wykształcenie 
i wykonywany 
zawód matki

wykształcenie 
i wykonywany 
zawód ojca

KL_M_IDI_1_W ludowa b.d. 27 pracownik fizyczny /
sprzedawca

umowa o pracę średnie w związku,  
narzeczona

średnie, kucharka średnie, kierowca

KL_M_IDI_2_W ludowa KO 46 kierowca, dostawca samozatrudnienie, 
firma jedno
osobowa

zawodowe w związku, żona 
(wykształcenie 
wyższe, urzędniczka 
w budżetówce)

podstawowe, 
emerytowana 
sprzedawczyni

podstawowe,  
motorniczy

KL_M_IDI_3_W ludowa b.d. 66 dozorca b.d. b.d. b.d. b.d. b.d.

KL_K_IDI_4_W ludowa b.d. 60 sprzątaczka b.d. b.d. b.d. b.d. b.d.

KL_K_IDI_5_W ludowa b.d. 44 specjalistka 
ds. sprzedaży

b.d. średnie w związku, mąż 
(wykształcenie za
wodowe, produkcja 
i montaż mebli)

podstawowe, eme
rytka (praca przy 
produkcji obuwia 
w małym zakładzie, 
później prowadze
nie domu)

podstawowe, 
emeryt (praca przy 
produkcji butów 
w małym zakładzie, 
później ochroniarz)

KL_K_IDI_6_W ludowa ZP 56 sprzątaczka umowa o pracę średnie w związku średnie, emeryto
wana księgowa

średnie, emeryto
wany kierowca

KL_M_IDI_7_C ludowa b.d. 47 robotnik (prace 
dorywcze, wózki 
widłowe)

Nie wiadomo. 
Z rozmowy można 
wywnioskować, że 
często „na czarno”.

podstawowe Osoba samotna, po 
dwóch rozwodach. 
Samotnie wycho
wuje piątkę dzieci.

Uczyła się w techni
kum budowlanym, 
ale nie wiadomo, 
czy skończyła.

Nie wie. Umarł 
36 lat temu. 
„Jeździł traktorami 
po mieście”.



KL_M_IDI_8_C ludowa lewica 69 emeryt,  
technikinżynier

pełny etat średnie Samotny, żona 
zmarła 14 lat temu, 
syn mieszka w in
nym mieście.

Skończyła szkołę 
kupiecką, pracowa
ła w sklepie.

„półwyższe”, kie
rownicze stanowi
ska w administracji

KL_M_IDI_9_C ludowa lewica 30 górnik umowa na czas 
nieokreślony

średnie żonaty rednie,
pracuje w Niem
czech w fabryce.

zawodowe, górnik

KL_K_IDI_10_C ludowa ZP 31 opiekunka  
w żłobku 

umowa o pracę wyższe niepełne 
(w trakcie studiów)

samotna średnie,  
urzędniczka

średnie, właściciel 
myjni

KL_K_IDI_11_C ludowa antyZP 40 fryzjerka,  
niezatrudniona

b.d. zawodowe w związku b.d. b.d.

KL_K_IDI_12_C ludowa Kukiz 15 19 opieka nad  
dzieckiem

b.d. gimnazjalne w związku,  
we wrześniu ślub

podstawowe, 
segregacja

zawodowe, właści
ciel firmy montażo
wej w Irlandii

KL_M_IDI_13_B ludowa ZP 35 murarz, budow
laniec

etat zawodowe żonaty (żona pra
cuje w magazynie 
sklepowym, wy
kształcenie podsta
wowe, bez matury)

zawodowe, rol
niczka

wyższe, szkoła 
rolnicza, rolnik

KL_M_IDI_14_B ludowa Kukiz / Konfede
racja 

40 kierowca umowa o pracę średnie żonaty (z KL_K_
IDI_6)

zawodowe, fryzjer
ka, teraz emerytka

zawodowe, górnik 
potem spawacz

KL_M_IDI_15_B ludowa KO /ZP 22 ekspedient, kasjer umowa o pracę średnie kawaler zawodowe, krawco
wa, teraz gospodyni

zawodowe,  
kierowca



KL_K_IDI_16_B ludowa ZP 22 sprzedawczyni umowa o pracę średnie samotna zawodowe, sprzą
taczka

inżynier, ciepłownik

KL_K_IDI_17_B ludowa ZP 39 animatorka zabaw 
dla dzieci

umowa o pracę 
(pół etatu)

średnie zamężna  
(z KL_M_IDI_2)

zawodowe, woźna zawodowe,  
budowlaniec

KL_M_IDI_18_L ludowa ZP / PSL 42 magazynier umowa o pracę średnie w związku średnie, księgowa średnie, brak

KL_M_IDI_19_L ludowa PO 45 ochroniarz b.d. średnie samotny b.d. b.d.

KL_M_IDI_20_L ludowa PO 64 elektryk b.d. średnie w związku b.d. podstawowe,  
rolnik

KL_M_IDI_21_L ludowa ZP b.d. b.d. b.d. b.d. b.d. b.d. b.d.

KL_K_IDI_22_L ludowa ZP / ma wątpliwości 33 konfekcja umowa o pracę średnie w związku podstawowe, brak średnie, monter

KL_K_IDI_23_L ludowa ZP 32 kelnerka umowa zlecenie średnie w związku podstawowe, bez
robotna, gospodyni 
domowa

średnie, sprze
dawca



KL_K_IDI_24_L ludowa ZP 69 emerytura,  
specjalista

umowa o pracę średnie techniczne zamężna gospodyni domowa średnie, nauczyciel

KL_K_IDI_25_L ludowa KO 39 opiekunka do dzieci umowa o pracę średnie zamężna średnie, technik ko
munikacji, w trakcie 
studiów

policealne,  
fizjo terapeuta

KL_K_IDI_26_L ludowa PiS / KO b.d. b.d. b.d. b.d. b.d. b.d. b.d.

KL_K_IDI_27_L ludowa PiS 43 kierowca umowa o pracę zawodowe żonaty wyższe, pracownica 
banku

średnie,  
sprzedawca

KS_M_IDI_1_W średnia KO 27 specjalista, media umowa o pracę wyższe niepełne 
(licencjat)

w związku wyższe, księgowa wyższe, architekt

KS_M_IDI_2_W średnia Korwin / Konfede
racja 

25 prawnik samozatrudniony wyższe b.d. wyższe (filolożka 
polska), dyrektorka 
w wydawnictwie

wyższe (filolog 
polski), rzecznik 
prasowy

KS_M_IDI_3_W średnia Kukiz / ZP 40 nauczyciel wfu umowa o pracę wyższe w związku, żonaty średnie, emerytura, 
dozorczyni

średnie, hutnik 

KS_M_IDI_4_W średnia KO 65 przedstawiciel 
handlowy

zlecenie wyższe w związku, żona 
(nauczycielka 
angielskiego)

wyższe, emery
towana profesor 
akademicka, 
wykładowczyni, 
stomatologia

wyższe, inżynier 
mechanik

KS_K_IDI_5_W średnia KO / bezpartyjni 25 – 30 asystentka biurowa umowa o pracę wyższe zamężna wyższe, asystentka 
w firmie męża

wyższe, inżynier



KS_K_IDI_6_W średnia lewica / KO 25 specjalista umowa zlecenie wyższe w związku wyższe (pielęgniar
skie), pielęgniarka

średnie 

KS_K_IDI_7_W średnia KO 41 nauczycielka umowa o pracę wyższe w związku lekarka inżynier, doradca 
kredytowy

KS_K_IDI_8_W średnia PSL, KO 45 – 60 specjalista / media umowa zlecenie średnie zamężna średnie, nie praco
wała

średnie, przedsię
biorca

KS_K_IDI_9_W średnia ZP 41 nauczycielka umowa o pracę wyższe w związku,  
zamężna

średnie, emerytura, 
sklepikarka

podstawowe, 
emerytura, strażnik 
rybacki

KS_M_IDI_10_C średnia KO / ZP 32 przedsiębiorca /
media

samozatrudnienie 
(własna działal
ność)

wyższe wyższe, technoloż
ka górnictwa

wyższe inżynierskie 
(elektromechanik)

KS_M_IDI_11_C średnia PiS 33 bibliotekarz umowa o pracę wyższe „w konkubinacie” 
(mieszka z part
nerką)

wyższe, informa
tyczka

respondent nie wie

KS_M_IDI_12_C średnia lewica 50 drobny przedsię
biorca 

samozatrudnienie wyższe żonaty średnie (obsługa 
komputerów na 
uczelni)

wyższe, inżynier

KS_M_IDI_13_C średnia lewica 35 menadżer umowa o pracę średnie żonaty średnie, celniczka wyższe, oficer

KS_K_IDI_14_C średnia KO 48 przedsiębiorca własna firma wyższe zamężna średnie, sekretarka średnie techniczne, 
sztygar



KS_K_IDI_15_C średnia KO / lewica 41 przedstawicielka 
handlowa 

prawdopodobnie 
umowa o pracę

wyższe zamężna b.d. b.d.

KS_K_IDI_16_C średnia antyZP ok. 40 dziennikarka b.d. b.d. b.d. b.d. b.d.

KS_K_IDI_17_C średnia Korwin, Konfede
racja

b.d. nauczycielka b.d. b.d. b.d. b.d. b.d.

KS_K_IDI_18_C średnia / wyższa lewica 52 specjalistka własna działalność 
gospodarcza

wyższe mężatka średnie, księgowa średnie, chemik

KS_K_IDI_19_C między ludową 
a średnią, raczej 
średnia z uwagi 
na kapitał ekono
miczny

KO 43 przedsiębiorczyni własna działalność policealne, obecnie 
studia menadżer
skie

zamężna zawodowe, specja
listka, emerytka

zawodowe, insta
lator 

KS_M_IDI_20_C średnia albo wyższa ZP 54 nauczyciel umowa o pracę wyższe żonaty średnie, księgowa wyższe, nauczyciel

KS_M_IDI_21_C średnia lewica 43 dziennikarz umowy cywilno
prawne, zapewne 
freelancer

wyższe żonaty wyższe, nauczy
cielka

wyższe, nauczyciel

KS_M_IDI_22_B średnia ZP 50 palacz umowa o pracę inżynier ochrony 
środowiska

żonaty podstawowe, eme
rytura, ślusarka

podstawowe, 
murarz

KS_M_IDI_23_B średnia ZP / Konfederacja 27 pracownik sektora 
publicznego / 
specjalista

umowa o pracę wyższe żonaty zawodowe, sprze
dawczyni, kierow
niczka, księgowa

techniczne,  
specjalista



KS_K_IDI_24_B średnia KO 46 rolniczka właścicielka  
gospodarstwa

wyższe, ekono
miczne 

zamężna podstawowe, 
rolniczka

średnie, listonosz

KS_K_IDI_25_B średnia ZP 45 urzędniczka umowa o pracę wyższe zamężna b.d. b.d.

KS_K_IDI_26_B średnia KO 45 urzędniczka, kadra 
kierownicza

umowa o pracę wyższe, pedago
giczne

zamężna zawodowe,  
urzędniczka

zawodowe

KS_K_IDI_27_B średnia KO 45 księgowa umowa o pracę wyższe zamężna podstawowe,  
chałupnictwo

podstawowe, 
obsługa pieców 
węglowych

KS_K_IDI_28_B średnia / ludowa antyZP 26 urzędniczka umowa o pracę średnie zamężna średnie,  
specjalistka

zawodowe,  
mechanik

KS_K_IDI_29_B średnia / ludowa (ze 
względu na praktyki 
raczej średnia)

antyZP 47 rolniczka z firmą KRUS średnie zamężna zawodowe,  
rolniczka

zawodowe, rolnik

KS_M_IDI_30_L średnia PO / KO b.d. właściciel firmy własna działalność b.d. b.d. wyższe b.d.

KS_K_IDI_31_L średnia ZP 44 nauczycielka umowa o pracę wyższe rozwiedziona średnie, księgowa b.d.

KS_M_IDI_32_L średnia ZP 40 fotograf dorywcza / umowa 
o dzieło / zlecenie

średnie rozwiedziony b.d. wyższe, geodeta
geolog



KS_M_IDI_33_L średnia ZP 50 przedsiębiorca działalność gospo
darcza

wyższe żonaty (druga żona) wyższe, urzędniczka średnie, handlowiec

KS_M_IDI_34_L średnia KO / ZP / PSL 36 pilot wycieczek umowa o dzie
ło / zlecenie

wyższe,  
administracja

kawaler b.d. wyższe, technolog 
żywności

KS_M_IDI_35_L średnia KO 40 specjalista umowa o pracę wyższe, zarządzanie żonaty wyższe, nauczyciel
ka w przedszkolu

wyższe, nierucho
mości

KS_K_IDI_36_L średnia ZP 33 menadżerka umowa o pracę wyższe, pedagogika samotna studium policealne, 
położna

b.d.

KS_K_IDI_37_L średnia wyższa KO 58 manager umowa o pracę wyższe rozwódka b.d. po maturze, praca 
w ministerstwie

KW_M_IDI_1_W wyższa KO 25 przedsiębiorca własna działalność 
gospodarcza

wyższe w związku wyższe, fizyk wyższe, fizyk

KW_M_IDI_2_W wyższa ZP 30 – 45: 35 dyrektor umowa o pracę wyższe (doktorat) w związku, narze
czona 

wyższe, naukowiec wyższe, naukowiec

KW_M_IDI_3_W wyższa KO 45 – 65: 49 architekt własna działalność 
gospodarcza

wyższe, pisze 
doktorat

w związku, żonaty wyższe, naukowiec wyższe, naukowiec

KW_M_IDI_4_W wyższa b.d. 57 producent filmowy umowa o pracę wyższe żonaty wyższe, specjalistka wyższe, naukowiec



KW_K_IDI_5_W wyższa lewica 29 architektka, urba
nistka

umowa o pracę wyższe, architekto
niczne

prawdopodobnie 
w związku

wyższe wyższe (doktorat), 
informatyk

KW_K_IDI_6_W wyższa KO 25 – 30 specjalistka 
ds. marketingu

umowa zlecenie wyższe w związku wyższe, media wyższe, media

KW_K_IDI_7_W wyższa KO 30 – 45 psychoterapeutka samozatrudnienie wyższe w związku średnie, specja
listka

wyższe, inżynier

KW_K_IDI_8_W wyższa KO 45 – 65 konsultant / dorad
ca na stanowisku 
menadżerskim

własna działalność wyższe, psychologia w związku wyższe, media wyższe

KW_K_IDI_9_W wyższa KO 60 naukowiec umowa o pracę wyższe, habilitacja w związku średnie, pielę
gniarka 

wyższe, menadżer

KW_M_IDI_10_C wyższa KO 47 naukowiec umowa o pracę wyższe samotny, rozwie
dziony

nauczycielka zawodowe, wyuczo
ny zawód stolarz, 
szlifierz

KW_K_IDI_11_C wyższa KO 43 menadżerka, wła
ścicielka firmy

prowadzi swoją 
firmę

wyższe, ekonomist
ka z wykształcenia

zamężna średnie, urzęd
niczka

średnie, budow
laniec

KW_K_IDI_12_C wyższa / średnia lewica 20 freelance zlecenie średnie osoba samotna wyższe, specjalistka wyższe, naukowiec

KW_K_IDI_13_C wyższa KO / lewica 38 prawniczka b.d. b.d. b.d. b.d. b.d.



KW_K_IDI_14_C wyższa KO 60 tłumaczka b.d. wyższe małżeństwo b.d. b.d.

KW_K_IDI_15_C wyższa KO / lewica b.d. b.d. b.d. b.d. b.d. b.d. b.d.
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